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ตลาดหุ้นในปี 2021 จะยังมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น คล้ายกับปี 2017 ตามการ
ฟื้นตัวของเศรษฐกิจ และการเติบโต
ของก�ำไร

แนะน�ำให้ซื้อหุ้นวัฏจักร
(Cyclical stocks) และหุ้นใน
กลุ่มตลาดเกิดใหม่ (EM) ที่มัก
จะปรับตัวขึ้นน�ำตลาดในช่วง
เศรษฐกิจฟื้นตัว

ตลาดหุ้นยังมีความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ
ที่อาจเร่งตัวขึ้น ท�ำให้ Bond yield
อาจพุ่งขึ้นและกดดัน Valuation จึง
แนะน�ำให้ลงทุนในทองค�ำควบคู่ด้วย
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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
เรามองว่าภาพการลงทุนในปี 2021 นัน้ จะคล้ายคลึงกับในปี 2017 ทีก่ ารฟืน้ ตัว
ของเศรษฐกิจและผลก�ำไรจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่ท�ำให้ตลาดหุ้นยังสามารถปรับตัว
ขึ้นต่อได้แม้ Valuation จะอยู่ในระดับที่แพงมากเมื่อเทียบกับในอดีต นอกจากนั้น
ภาวะการเงินในปี 2021 ยังน่าจะมีความผ่อนคลายมากกว่าในปี 2017 เนื่องจาก
Fed ได้ปรับเป้าหมายนโยบายการเงินไปใช้อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย (Average Inflation
Target: AIT) ซึ่งจะท�ำให้ Fed คงนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายได้นานกว่าในอดีต
ซึ่งแตกต่างกับในปี 2017 ที่ Fed กลับมาขึ้นดอกเบี้ยในทันทีท่ีเงินเฟ้อสูงเกินเป้า
หมายที่ 2% และเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยพร้อมทั้งลดขนาด Balance Sheet อย่าง
ต่อเนื่องจนส่งผลให้ตลาดหุ้นปรับฐานลงแรงในปี 2018
เรามองว่าในปีหน้า อัตราดอกเบีย้ (Bond yield) ในตลาดจะกลับมาเป็นขาขึน้
ตามการฟื้นตัวของตัวเลขเศรษฐกิจ ซึ่งจะเป็นปัจจัยบวกต่อหุ้นวัฏจักร (Cyclical
Stocks) ที่ราคาเคลื่อนไหวตามวัฏจักรเศรษฐกิจ เช่น กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม
(Industrials), สินค้าฟุ่มเฟือย (Consumer Discretionary) และสินค้าวัสดุ
(Materials) นอกจากนี้ Valuation ของหุน้ เหล่านีท้ ยี่ งั ถูกกว่าเมือ่ เทียบกับตลาดโดย
รวม ก็จะเป็นอีกหนึง่ ปัจจัยทีห่ นุนให้หนุ้ เหล่านีก้ ลับมาให้ผลตอบแทนสูงกว่าหุน้ กลุม่ ที่
ได้ประโยชน์จาก COVID-19 (Tech และ Healthcare) และกลุ่มที่ได้ประโยชน์จาก
ดอกเบี้ยต�่ำ (Consumer staples และ Utilities) ที่น�ำตลาดขึ้นในปีนี้
อย่างไรก็ดี นโยบายการเงินทีผ่ อ่ นคลายเป็นเวลานาน ประกอบกับนโยบายการ
คลังขนาดใหญ่เพื่อบรรเทาผลกระทบจาก COVID-19 รวมถึงสวัสดิการจากภาครัฐ
เพิ่มขึ้นแก้ปัญหาความเหลื่อมล�้ำ อาจท�ำให้อัตราเงินเฟ้อกลับมาเพิ่มขึ้นแรงเหมือน
เช่นในช่วง Great Inflation ปี 1965-82 เราจึงแนะน�ำให้นกั ลงทุนกระจายการลงทุน
ไปยังทองค�ำ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อในระยะยาว

GLOBAL
INVESTMENT STRATEGY
Key Recommendations
•

ตลาดหุน้ ในปี 2021 จะยังมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ คล้ายกับปี 2017
ตามการฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจ และการเติบโตของก�ำไร

•

เราจึงแนะน�ำให้ซื้อหุ้นวัฏจักร (Cyclical stocks) และหุ้น
ในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (EM) ที่มักจะปรับตัวขึ้นน�ำตลาดใน
ช่วงเศรษฐกิจฟื้นตัว

•

ตลาดหุ้นยังมีความเสี่ยงจากเงินเฟ้อที่อาจเร่งตัวขึ้น ท�ำให้
Bond yield อาจพุ่งขึ้นและกดดัน Valuation จึงแนะน�ำ
ให้ลงทุนในทองค�ำควบคู่ด้วย
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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
Europe REITs
Previous Recommendation

Neutral

Themes

Overweight

- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ตามแนวโน้มเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวขึ้น หลังคลายมาตรการ Lockdown
- อย่างไรก็ดี ส่วนต่างของ Bond yield ระหว่างไทยและสหรัฐฯ ที่ยังมีความน่าสนใจ จะยังท�ำให้นักลงทุนต่างชาติเข้าซื้อต่อเนื่อง
เมื่อประกอบกับการผ่อนคลายทางการเงิน และความไม่สงบทางการเมือง จะท�ำให้ Bond yield ทรงตัวในระดับต�่ำ
- คงค�ำแนะน�ำ Neutral
- ก�ำไรของบริษัทจะฟื้นตัวขึ้น ขณะเดียวกัน Fed จะยังคงผ่อนคลายนโยบายการเงิน
- ในระยะสั้น มีความไม่แน่นอนด้านนโยบายการคลัง เนื่องจากยังไม่ได้ข้อสรุปพรรคที่จะครองเสียงข้างมากในวุฒิสภา โดยต้องรอ
การเลือกตั้งในรัฐ Georgia ซึ่งจะมีอีกครั้งในวันที่ 5 ม.ค. นี้
- Valuation อยู่ในระดับที่แพงมาก และมีความเสี่ยงที่จะถูกกดดันจากเงินเฟ้อที่อาจเพิ่มขึ้นแรงในไตรมาส 2/2021
- คงค�ำแนะน�ำ Neutral
- เศรษฐกิจฟื้นตัวขึ้นดีกว่าคาด หลังการคลายมาตรการ Lockdown หนุนโดยมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายจากรัฐ
- กระทรวงสาธารณสุขคาดว่าจะได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีน COVID-19 จาก AstraZeneca และคาดว่าวัคซีนชุด
แรกจะพร้อมใช้ในกลางปี 2021
- อย่างไรก็ดี ความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศอาจเป็นอุปสรรคให้นักท่องเที่ยวหลีกเลี่ยงที่จะเข้ามา ท�ำให้เศรษฐกิจอาจฟื้นตัวช้า
กว่าประเทศอื่น
- Earnings growth อาจถูกปรับขึ้นช้ากว่าประเทศอื่น
- คงค�ำแนะน�ำ Neutral
- เศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวเร็วกว่าประเทศอื่น จากโครงสร้างที่มีการพึ่งพารายได้จากภาคบริการน้อยกว่าประเทศอื่น
- จีนมีพัฒนาวัคซีนเอง และให้การสนับสนุนการพัฒนาวัคซีนกับ AstraZeneca ซึ่งอาจท�ำให้ประชาชนมี Herd immunity เร็วกว่า
ประเทศอื่นในภูมิภาคเดียวกัน
- การฟื้นตัวของเศรษฐกิจ จะท�ำให้ผลประกอบการของกลุ่ม Cyclicals โตเร็ว ซึ่งตลาดหุ้นจีนมีสัดส่วนหุ้น Cyclicals สูงมาก (59%
ของมูลค่าตลาดหุ้น)
- คงค�ำแนะน�ำ Overweight
- ข่าวดีจากผลการทดลองวัคซีน และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ประกอบกับแนวโน้มอ่อนค่าของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จะท�ำให้ตลาด
หุ้นในตลาดเกิดใหม่ (EM) ให้ผลตอบแทนดี
- ได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนพฤติกรรมของประชากร ที่หันมาใช้เทคโนโลยีมากขึ้น เนื่องจาก มีสินค้าส่งออกประเภท เครื่องใช้
อิเล็กทรอนิกส์ และส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ เป็นสัดส่วนมาก
- คงค�ำแนะน�ำ Overweight
- เศรษฐกิจได้รับประโยชน์จากราคาน�้ำมันที่ลดลง แต่ไม่น่าเพียงพอที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ
- เงินเฟ้อกลับมาเพิ่มขึ้นใกล้เคียงกับระดับก่อนการระบาด ท�ำให้เป็นอุปสรรคในการผ่อนคลายนโยบายการเงินในระยะข้างหน้า
- การระบาดของ COVID-19 ท�ำให้หนี้เสีย (Non-performing loan) มีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งอินเดียมีหนี้เสียเป็นสัดส่วนสูงอยู่แล้ว
ตั้งแต่ก่อนการระบาด และหุ้นกลุ่มธนาคารยังเป็นสัดส่วนมากสุดในตลาดหุ้น (ที่ 23% ของมูลค่าตลาด)
- Valuation อยู่ในระดับที่แพงมาก เมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่ม Emerging Markets ด้วยกัน
- คงค�ำแนะน�ำ Neutral
- เศรษฐกิจญี่ปุ่นยังมีแนวโน้มฟื้นตัวช้า จากเศรษฐกิจที่อ่อนแออยู่แล้ว จากการปรับขึ้นภาษี VAT ในปีก่อน ขณะเดียวกัน มีข้อจ�ำกัด
ในการออกนโยบายผ่อนคลายการเงิน
- ค่าเงินเยนมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น ซึ่งกดดันตลาดหุ้นญี่ปุ่นในขาลงให้ลงมากกว่าประเทศอื่น
- คงค�ำแนะน�ำ Neutral
- วัคซีนป้องกัน COVID-19 น่าจะสามารถแจกจ่ายให้ประชาชนมี Herd immunity และยับยั้งการระบาดได้ในช่วงกลางปี 2021
- อย่างไรก็ดี การกลับมาใช้มาตรการ Lockdown จะชะลอเศรษฐกิจในระยะสั้น เนื่องจากภาคบริการคิดเป็นสัดส่วนใหญ่ของ
เศรษฐกิจ (70% ของ GDP)
- ความเสีย่ งทางการเมืองในเยอรมนี ฝรัง่ เศส อิตาลี สเปน และอังกฤษ (Brexit) ยังคงกดดัน Sentiment ในการลงทุนในตลาดหุน้ ยุโรป
- Earnings growth อยู่ในระดับต�่ำ
- คงค�ำแนะน�ำเป็น Neutral
- โครงสร้างทางเศรษฐกิจอ่อนแอ เช่น การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดในระดับสูง และทุนส�ำรองต�่ำ
- มีข้อจ�ำกัดในการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลัง และมีความเสี่ยงเงินทุนไหลออกสูงกว่าประเทศอื่นในกลุ่ม EM
- คงค�ำแนะน�ำ Underweight
- นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายเป็นเวลานาน ซึ่งเมื่อถูกใช้ควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจการคลังขนาดใหญ่ เป็นความเสี่ยงให้เงินเฟ้อ
เพิ่มขึ้นแรง ท�ำให้ทองค�ำยังเป็นสินทรัพย์ที่น่าลงทุน
- ในภาวะเงินเฟ้อ ผลตอบแทนจากการลงทุนในทองค�ำช่วยชดเชยผลตอบแทนรวมของพอร์ตการลงทุนที่ลดลงจากหุ้นได้
- การเคลื่อนไหวระหว่างอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง และราคาทองค�ำในช่วงที่ผ่านมา ชี้ว่าราคาทองค�ำยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
- คงค�ำแนะน�ำเป็น Neutral
- EIA มองตลาดน�้ำมันดิบในปี 2021 จะกลับเข้าสู่สภาวะสมดุล (Balanced) อีกครั้ง
- อย่างไรก็ดี เรามองว่าราคาน�ำ้ มันมี Upside จ�ำกัดที่ 50 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรลในปี 2021 จากการผลิตน�ำ้ มันจะเพิม่ ขึน้ ต่อเนือ่ ง โดย
เฉพาะจากสหรัฐฯ และลิเบีย ประกอบกับมีความเป็นได้ทสี่ หรัฐฯจะยกเลิกมาตรการคว�ำ่ บาตรอิหร่าน ท�ำให้อหิ ร่านกลับมาส่งออกน�ำ้ มันได้
- คงน�้ำหนักเป็น Underweight
- ส่วนต่างผลตอบแทนเงินปันผล (Dividend Yield Gap) ยังมีความน่าสนใจ
- คงค�ำแนะน�ำ Overweight
- ราคาที่ดินในญี่ปุ่นยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
- นโยบาย Yield Curve Control ของ BoJ ช่วยให้สว่ นต่างผลตอบแทนเงินปันผล (Dividend Yield Gap) ของ J-REITs อยูใ่ นระดับสูง
- คงค�ำแนะน�ำ Neutral
- โดนกระทบจากราคาสินทรัพย์ในอังกฤษ
- คงค�ำแนะน�ำ Underweight

Underweight : ลดน�้ำหนักการลงทุน

Neutral : คงน�้ำหนักการลงุทน
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Overweight : เพิ่มน�้ำหนัการลงทุน
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ตลาดหุ้น
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจ และการเติบโตของก�ำไร จะท�ำให้ตลาดหุ้นในปี 2021 ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น คล้ายกับ
ปี 2017 เราจึงแนะน�ำให้ซื้อหุ้นวัฏจักร (Cyclical stocks) และหุ้นในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (EM) ที่มักจะปรับตัวขึ้นน�ำ
ตลาดในช่วงเศรษฐกิจฟื้นตัว อย่างไรก็ดี ตลาดยังมีความเสี่ยงที่ต้องระวังจากเงินเฟ้อที่อาจเร่งตัวขึ้น ท�ำให้ Bond
yield อาจพุ่งขึ้นและกลับมากดดัน Valuation เราจึงยังคงแนะน�ำให้ลงทุนในทองค�ำ ซึ่งผลตอบแทนสามารถป้องกัน
ความเสี่ยงจากเงินเฟ้อได้ดีควบคู่ด้วย

2021 Outlook
from

2017
1965

Earnings recovery and supportive
fiscal and monetary policies could
sustain rally despite rich valuations

to

Prolonged monetary easing,
aggressive redistributive fiscal policy,
and deglobalization could the pave way for
the return of inflation

ก้าวข้ามการระบาด ไปที่การฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
ในปีที่ผ่านมา การระบาดของโรค COVID-19 ท�ำให้รัฐ
ใช้มาตรการควบคุมการระบาดที่เข้มงวด กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ชะลอตัวลง ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลง อย่างไรก็ดี มาตรการ
บรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจทัง้ การคลัง และการเงิน ประกอบ
กับการทยอยกลับมาเปิดประเทศในช่วงกลางปี ท�ำให้ตลาดหุน้ ฟืน้
ตัวขึ้นจากจุดต�่ำสุดในเดือน มี.ค. อย่างรวดเร็ว
ถึงแม้การระบาดจะยังรุนแรงขึ้นในหลายประเทศ เช่น ใน
สหรัฐฯซึง่ จ�ำนวนผูต้ ดิ เชือ้ เพิม่ ขึน้ วันละกว่า 2 แสนราย สูงกว่าการ
ระบาดระลอกแรกกว่า 3 เท่า แต่ขา่ วดีจากผลการทดลองวัคซีนทีม่ ี

ประสิทธิภาพสูงมากในเดือน พ.ย. ท�ำให้ตลาดหุน้ ทัว่ โลกส่วนใหญ่
ยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงกว่าระดับก่อนการระบาดได้ เช่น ตลาด
หุ้นจีน (CSI 300) ที่ปรับตัวขึ้นมาอยู่สูงกว่าก่อนการระบาด
ถึง +21% ตลาดหุน้ ในเอเชียแปซิฟกิ ไม่รวมญีป่ น่ (MSCI Asia
Pacific ex. Japan) +17%, ญี่ปุ่น (Nikkei 225) +16% และ
สหรัฐฯ (S&P 500) +14% ขณะที่ยุโรป (STOXX 600) และ ไทย
(SET) ยังติดลบอยู่ที่ -5% และ -7% ตามล�ำดับ การเคลื่อนไหว
ของตลาดหุน้ ชีว้ า่ นักลงทุนอาจมองข้ามการระบาดในปัจจุบนั ไปที่
การฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจ และการเติบโตของผลประกอบการ หลัง
การแจกจ่ายวัคซีนแล้ว
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แผนภาพที่ 1: ตลาดหุ้นส่วนใหญ่ฟื้นตัวขึ้นมายืนเหนือระดับก่อนการระบาดได้แล้ว

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

แผนภาพที่ 2: ประชาชนในประเทศที่พัฒนาแล้ว ได้แก่ ยุโรป ญี่ปุ่น
และออสเ ตรเลีย น่าจะได้รับวัคซีน และมี Herd Immunity ได้ใน
ช่วงไตรมาส 2/2021

บริษทั ยาทีพ่ ฒ
ั นาวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ได้ทยอย
รายงานผลการทดลองตัง้ แต่ตน้ เดือน พ.ย. ซึง่ ล่าสุดบริษทั Pfizer
/ BioNTech ได้ผา่ นการอนุมตั ใิ ห้ใช้วคั ซีนและเริม่ ฉีดในอังกฤษ และ
สหรัฐฯ แล้ว โดยเริม่ ฉีดให้กบั บุคลากรทางการแพทย์ (Frontline)
และผูส้ งู อายุกอ่ น และน่าจะครอบคลุมราว 70% ของประชากรทัง้
ประเทศในไตรมาส 2 ปีหน้า ซึง่ น่าจะเพียงพอทีจ่ ะท�ำให้ประชาชน
มีภูมิคุ้มกันหมู่ (Herd Immunity) และยับยั้งการระบาดโดย
ธรรมชาติได้
ประชาชนในประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว ได้แก่ ยุโรป ญีป่ นุ่ และ
ออสเตรเลีย น่าจะได้รบั วัคซีน และมี Herd Immunity ได้ในเวลา
ใกล้เคียงกัน และท�ำให้กจิ กรรมทางเศรษฐกิจเริม่ กลับสูภ่ าวะปกติ
ได้ในช่วงครึง่ หลังของปีหน้าเป็นต้นไป ส่วนประชาชนประเทศอืน่
น่าจะได้รับการแจกจ่ายตามมา ซึ่งน่าจะครอบคลุมประชากรราว
60% ของทัง้ โลกได้ในสิน้ ปี 2021 ท�ำให้กจิ กรรมทางเศรษฐกิจฟืน้
ตัวอย่างต่อเนื่อง

ที่มา: Deutsche Bank

แผนภาพที่ 3: ประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่มีวัคซีนเพียงพอที่จะแจกจ่ายให้กับประชากรตนเอง

ที่มา: Deutsche Bank, company national government
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แผนภาพที่ 4: ประชากรราว 60% ของทั้งโลกน่าจะได้รับวัคซีนภายในสิ้นปี 2021

ที่มา: Deutsche Bank, CNBC, OECD, Wikipedia

ตลาดหุ้ นยังขึ้นต่อได้แม้ Valuation จะแพง เหมือนเช่นในปี
2017
เศรษฐกิจโลกในปีหน้าจะเป็นปีแห่งการฟืน้ ตัวอย่างชัดเจน
โดย IMF คาดว่า GDP โลกจะขยายตัวที่ 5.2% ฟื้นตัวขึ้นจาก
ที่หดตัวถึง -4.4% ในปีนี้ ก�ำไรของบริษัทจดทะเบียนก็คาดว่าจะ
ฟื้นตัวขึ้นเร็วตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ โดยคาดการณ์ของ
นักวิเคราะห์ที่รวบรวมโดย Bloomberg ชี้ว่าก�ำไรของบริษัท
จดทะเบียนในดัชนี S&P500 จะฟื้นตัวขึ้น 22% ในปี 2021 และ
ขยายตัวต่อเนื่องอีก 16% ในปี 2022 ส่วนในตลาดหุ้นไทย ก�ำไร
คาดว่าจะขยายตัว 48% และ 15% ตามล�ำดับ
ผลประกอบการที่ ข ยายตั ว ดี จ ะเป็ น ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ที่ ขั บ
เคลื่อนให้ตลาดหุ้นยังคงอยู่ในขาขึ้นต่อไปได้ แม้ Valuation
ของตลาดจะอยู่ในระดับที่แพงมากเป็นประวัติการณ์ ซึ่งสภาวะ
เช่นนี้ คล้ายคลึงกับในช่วงปี 2016-17 โดยในช่วงต้นปี 2016
เศรษฐกิจโลกได้ชะลอตัวลงอย่างรุนแรงตามการชะลอตัวลงของ
เศรษฐกิจจีน และผลจากราคาน�้ำมันที่ตกต�่ำต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี
2015 ประกอบกับสภาพคล่องทีต่ งึ ตัวขึน้ หลังธนาคารกลางสหรัฐฯ
(Fed) ขึน้ ดอกเบีย้ ครัง้ แรกในช่วงปลายปี 2015 ต่อมาในช่วงกลาง
ปี 2016 อังกฤษได้มีการลงประชามติ Brexit ซึ่งท�ำให้ความเสี่ยง
ต่อเศรษฐกิจโลกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก จนส่งผลให้ธนาคารกลาง
ทัว่ โลกต้องกลับมาผ่อนคลายนโยบายการเงินอีกครัง้ โดยธนาคาร
กลางยุโรป (ECB) ได้ลดดอกเบี้ยและเพิ่มการอัดฉีดสภาพคล่อง
ผ่านมาตรการ QE ในช่วงไตรมาส 2 ในขณะทีธ่ นาคารกลางญีป่ นุ่

(BoJ) ได้เริ่มใช้มาตรการ Yield Curve Control ร่วมกับ QE ใน
เดือน ก.ย. 2016 ส่วน Fed ก็ได้ชะลอการขึ้นดอกเบี้ยออกไป
จนถึงปลายปี
นโยบายการเงินทีผ่ อ่ นคลายและการอัดฉีดสภาพคล่องจาก
ธนาคารกลางทัว่ โลกส่งผลให้ตลาดหุน้ ฟืน้ ตัวอย่างรวดเร็วในช่วง
ครึ่งหลังของปี 2016 สวนทางกับผลประกอบการที่ยังหดตัวตาม
ภาวะเศรษฐกิจ และท�ำให้ Valuation ของตลาดหุ้นทั่วโลกพุ่งขึ้น
มาอยู่ในระดับสูงในช่วงต้นปี 2017
แม้ Valuation จะเริม่ ต้นในระดับสูง แต่การฟืน้ ตัวของก�ำไร
ที่แข็งแกร่งก็ยังสามารถผลักดันให้ผลตอบแทนที่ดีได้ในปี 2017
โดยคาดการณ์ผลก�ำไรของดัชนี S&P500 ที่ขยายตัว 12% ในปี
2017 และขยายตัวสูงต่อเนื่อง 18% ในปี 2018 จากผลของการ
ลดภาษีนิติบุคคล ส่งผลให้ดัชนี S&P500 ปรับตัวขึ้นได้ถึง 20%
ในปี 2017
ภาวะการลงทุนในช่วงปี 2016-17 นั้นสามารถเทียบเคียง
ได้กับปัจจุบัน กล่าวคือ เศรษฐกิจโลกได้ชะลอตัวอย่างรุนแรงใน
ช่วงครึ่งปีแรกของปี 2020 จากผลของ COVID-19 แต่ผลของ
นโยบายการเงินและการคลังทีท่ ยอยออกมาตลอดทัง้ ปี ก็ได้สง่ ผล
ให้ตลาดหุ้นพุ่งขึ้นทั่วโลก และท�ำให้ Valuation มาอยู่ในระดับที่
แพงมากในปัจจุบัน แต่เรายังเชื่อว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและ
ผลก�ำไรจะเป็น แรงขับเคลื่อนที่ท�ำให้ตลาดหุ้น ยัง สามารถให้
ผลตอบแทนที่ดีได้อย่างต่อเนื่องในปี 2021
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แผนภาพที่ 5: เรามองตลาดหุน้ ในปี 2021 จะเพิม่ ขึน้ หนุนโดยการเติบโตของก�ำไร
เป็นส�ำคัญ คล้ายปี 2017
2017 vs Now
Similarities

Differences

• Recovery from economic slowdown

• Fed shifts to Average Inflation Target,

• Bond yields rise from very low levels

allowing Fed to further delay

• Strong EPS growth

tightening

• High valuations as a starting point

• Market currently expects first rate

• Hopes of fiscal stimulus (prospect of

hike in 2H24, but Fed may taper QE

tax cuts kept the rally going in late
2017)

in 2H21
• Investor positions imply extreme
bullishness

ที่มา: TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

แผนภาพที่ 6: Valuation ของ S&P500 ในปี 2017 เพิ่มขึ้น แม้ Valuation จะ
อยู่ในระดับที่แพงมาก และ Fed กลับมาขึ้นดอกเบี้ย

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

แผนภาพที่ 7: ตลาดหุ้นในปี 2021 จะปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อ จากการเติบโตของก�ำไรเป็นส�ำคัญ คล้ายกับปี 2017
Date

12M fwd

Index

FFR

10Y yield

EPS

PER

Dec-20

165.9

22.3

3,692

0.25

Dec-19

176.9

18.3

3,231

Dec-18

173.4

14.5

Dec-17

147.1

Dec-16

Change
EPS

PER

INDEX

FFR

10Y yield

0.93

-6%

22%

14%

-1.50

-0.99

1.75

1.92

2%

26%

29%

-0.75

-0.77

2,507

2.50

2.68

18%

-20%

-6%

1.00

0.28

18.2

2,674

1.50

2.41

12%

7%

19%

0.75

-0.04

131.4

17.0

2,239

0.75

2.44

5%

5%

10%

0.25

0.17

Dec-15

125.6

16.3

2,044

0.50

2.27

0%

-1%

-1%

0.25

0.10

Dec-14

125.5

16.4

2,059

0.25

2.17

5%

6%

11%

0.00

-0.86

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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นอกจากนัน้ ภาวะการเงินในปี 2021 แผนภาพที่ 8: Fed กลับมาขึ้นดอกเบี้ยทันทีที่เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นถึงเป้าหมายที่ 2% ในปี 2016
ยังน่าจะมีความผ่อนคลายมากกว่าในปี
2017 โดยในตอนนั้น Fed ได้กลับมาขึ้น
ดอกเบีย้ ในเดือน ธ.ค. 2016 ทันทีทเี่ งินเฟ้อ
เพิ่มขึ้นถึงเป้าหมายที่ 2% และต่อด้วย
การเริม่ ลดขนาดงบดุลลงในปลายปี 2017
ขณะที่ ปัจจุบัน Fed ได้เปลี่ยนมาใช้เป้า
หมายเงินเฟ้อเฉลี่ย (Average Inflation
Target: AIT) ที่ 2% เป็นการส่งสัญญาณ
ว่าจะปล่อยให้เงินเฟ้อพุ่งขึ้นเกิน 2% ก่อน
จะกลับมาขึ้นดอกเบี้ย
ตลาดในขณะนี้ก็มองว่า Fed จะยัง
ไม่กลับมาขึ้นดอกเบี้ยเร็วๆ นี้เช่นกัน โดย
ผลส�ำรวจสถาบันการเงินที่เป็นคู่ค้าหลัก
กับ Fed (Primary Dealers) ระหว่างวัน
ที่ 21-26 ต.ค. ระบุ Primary Dealers ที่มา: BLS, Fred, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
ส่วนใหญ่คาดว่า Fed จะกลับมาขึ้นดอกเบี้ยอย่างเร็วสุดในครึ่งหลังของปี 2024 แต่อาจเริ่มทยอยลดการเข้าซื้อสินทรัพย์ลงใน
ครึ่งหลังของปี 2021 จากปัจจุบันที่เข้าซื้อเดือนละราว 1.2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นเดือนละ 1.1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
แผนภาพที่ 9: Primary Dealers คาดว่า Fed จะกลับมาขึ้นดอกเบี้ยอย่างเร็วสุดในครึ่งปีหลังของปี 2024 แต่
อาจเริ่มทยอยลดการเข้าซื้อสินทรัพย์ลงในครึ่งหลังของปี 2021

ที่มา: Federal Reserve of New York, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

การลดการเข้าซือ้ สินทรัพย์อาจท�ำให้สภาพคล่องลดลง ส่ง
ผลต่อ Valuation ของตลาดหุน้ ให้ลดลงได้ เราจึงประเมินค่า P/E
ของดัชนี S&P 500 โดยให้ขนาดงบดุลของ Fed เพิ่มขึ้นเดือน
ละ 1.2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในครึ่งปีแรก และชะลอลงเป็น
1.1 แสนล้านดอลลาร์ในครึ่งปีหลัง, ให้ Bond yield สหรัฐฯ อายุ
10 ปี ในสิ้นปี 2021 เป็น 1.2% ตามที่นักวิเคราะห์ (Bloomberg
consensus) คาด และให้ High-yield spread อยู่ที่ 3.8% แล้ว

แทนค่าในสมการ Regression Model ของ 4 ตัวแปร ได้แก่
1) ขนาดงบดุลของ Fed 2) การคาดการณ์เงินเฟ้อ (Breakeven
inflation) 3) อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง (Real yield) และ
4) High-yield spread พบว่าค่า P/E (Forward 12-month)
จะอยู่ที่ 21.1 เท่า ใกล้เคียงปัจจุบันที่ 22.2 เท่า ชี้ว่า Valuation
ในปีหน้าน่าจะยังทรงอยู่ในระดับสูงได้
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แผนภาพที่ 10: เราประเมินค่า P/E ของดัชนี S&P 500 ของสิ้นปีหน้า ชี้ว่าจะอยู่ที่ 21.1 เท่า ใกล้เคียงปัจจุบัน
ที่ 22.2 เท่า
26

Actual PER

24

Model PER

2021
Projection:
22.2x
With taper
effect: 21.1x

22.2x

22
20

20.8x

Taper tantrum

18
16
14
12
10
Dec-10

Dec-11

15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
Dec-10

Dec-12

Dec-13

Dec-14

Dec-15

Dec-16

Dec-17

Dec-18

Dec-19

Dec-20

Actual vs Model

Dec-21

Dec-22

Dec-21

Dec-22

6.3%

Average discount = -5.0%
Dec-11

Dec-12

Dec-13

Dec-14

Dec-15

Dec-16

Dec-17

Dec-18

Dec-19

Dec-20

PER = 16.97 - 2.03(Breakeven inflation) + 0.16(Real yield) - 0.66(HY spread) + 1.44(Fed balance sheet)

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

Valuation ของ S&P500 ยังไม่แพงนักเมือ่ เทียบกับ Bond yield
ถึงแม้ Valuation ของตลาดหุ้นจะอยู่ในระดับที่แพง
มาก ค่า P/E ของดัชนี S&P 500 อยู่ที่ 22.2 เท่า ใกล้เคียง
ระดับสูงสุดนับตั้งแต่วิกฤติ Dot-com ปี 2000 แต่เมื่อเทียบ
กับอัตราดอกเบี้ยในตลาด Valuation ก็อยู่ในระดับที่ไม่แพง
นัก โดยส่วนกลับของค่า P/E ในสิ้นปีหน้าที่เราประเมินข้างต้น

(21.1 เท่า) เท่ากับ 4.7% ซึ่งก็คือ Earnings Yield ซึ่งเมื่อ
ลบด้วยคาดการณ์ Bond yield สหรัฐฯ อายุ 10 ปี ที่ 1.2%
จะได้ Earnings yield gap ที่ราว 3.5% ใกล้เคียงกับปัจจุบัน
ที่ 3.7% และยังสูงกว่าระดับในช่วงปลายปี 2017 ที่ 3% ชี้
ว่า Earnings yield gap ในปัจจุบัน ยังไม่แพงมาก และยังมี
ความน่าสนใจในการลงทุนอยู่

แผนภาพที่ 11: ตลาดหุ้นส่วนใหญ่อยู่ในระดับที่แพงมาก เมื่อเทียบกับอดีต
Fwd 12m P/E Ratio of S&P 500 Sectors
+/- 2SD range

Current

Fwd 12m P/E Ratio of Stock Indices

5yr average

Real Estate

+/- 2SD range

48.0x(2.6SD)

Cons. Disc.

30.8x(1.9SD)

Info. Tech.

22.6x(2.5SD)

S&P 500

22.2x(2.6SD)

Materials

21.2x(2.0SD)

Cons. Stap.

20.9x(1.3SD)

Health Care

15x

25x

18.9x(2.8SD)
17.7x(2.2SD)

Taiwan TWSE

16.9x(2.0SD)
15.5x(1.8SD)

MSCI EM

15.0x(2.7SD)

China A (CSI300)

14.9x(2.3SD)

MSCI Latin America

14.0x(0.4SD)
13.5x(2.3SD)

Korea KOSPI

8.9x(1.9SD)

China H (HSCEI)

14.7x(1.5SD)
5x

22.1x(2.6SD)
22.1x(3.2SD)

Europe STOXX600

16.2x(0.8SD)

Financials

22.2x(2.6SD)

Germany DAX

18.1x(0.3SD)

Utilities

US S&P500
India SENSEX
Thai SET

24.7x(2.6SD)

Comm. Serv.

35x

5yr average

Japan Nikkei225

26.9x(2.8SD)

Industrials

Current

45x

5x

55x

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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10x

15x

20x

25x

แผนภาพที่ 12: ...แต่เมื่อเทียบกับ Bond yield ยังมีความน่าสนใจในการลงทุนอยู่

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

เรายังคงแนะน�ำให้นักลงทุนเน้นลงทุน แผนภาพที่ 13: หุ้นกลุ่ม Cyclicals จะเป็นกลุ่มที่น�ำตลาดขึ้นในปีหน้า หนุนโดยการเติบโต
ในหุ้นกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (EM) และหุ้น ของก�ำไรที่ฟ้นื ตัวแรง
วัฏจักร (Cyclical stocks)
S&P 500 Sector Earnings Growth
เรามองว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ 100%
2020E
2021E
และการเติบโตของก�ำไร จะผลักดันให้ตลาด 80% 75%
หุน้ ปรับตัวขึน้ ต่อ น�ำโดยหุน้ กลุม่ Cyclicals 60%
47%
ซึ่งก�ำไรจะฟื้นตัวขึ้นแรงในปีหน้า ขณะ 40%
29%
22%
22%
18%
เดียวกันในปีทผี่ า่ นมา ราคาหุน้ กลุม่ นีม้ กี าร 20%
12% 12%
11%
8%5%
8%
4%
3%7%
ขยับขึน้ ไม่มากเมือ่ เทียบกับทัง้ ตลาด ท�ำให้
0%
ราคาหุน้ กลุม่ Cyclicals มีความเป็นไปได้ที่ -20%
-8%
-10%
-14%
จะปรับขึน้ มากกว่ากลุม่ อืน่
-26%
-27%
-30%
-40%
นอกจากนี้ ในช่วงปี 2017 ที่ภาวะ
-60% -49%
เศรษฐกิจและตลาดคล้ายกับปัจจุบัน หุ้น
Industrials Cons. Materials S&P500 Financials Comm. Info. Tech. Health
Cons.
Utilities
Real
Disc.
Serv.
Care
Stap.
Estate
Cyclicals ก็มีการปรับตัวขึ้นแรงเช่นกัน
โดยกลุม่ สถาบันการเงิน (Financials) เพิม่ ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
ขึ้น +25%, ตามด้วยกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย
(Consumer Discretionary) +22% และ แผนภาพที่ 14: ราคาสินค้าโภคภัณฑ์และหุน้ ให้ผลตอบแทนสูงกว่าสินทรัพย์อนื่ ในช่วงปี 2017
กลุ่มพลังงาน (Energy) +21% สูงกว่า
ตลาด (S&P500) ที่ +19%
ในทางเดียวกัน ประเทศทีเ่ ศรษฐกิจ
มีความผันผวนต่อวัฏจักรเศรษฐกิจมาก
เช่น กลุ่มประเทศที่ก�ำลังพัฒนา (EM) ก็
มักจะฟื้นตัวได้เร็วกว่ากลุ่มที่พัฒนาแล้ว
(DM) ท�ำให้กำ� ไรมีแนวโน้มขยายตัวสูงกว่า
หุ้นกลุ่ม EM อาจปรับตัวขึ้นมากกว่า โดย
ในปี 2017 ตลาดหุ้นในกลุ่มประเทศเกิด
ใหม่ (EM) เพิ่มขึ้นถึง 25% มากกว่าตลาด
ประเทศพัฒนาแล้ว (DM) ที่ +17% เรา
จึงยังแนะน�ำให้นักลงทุนเน้นลงทุนในหุ้น
กลุ่มตลาดเกิดใหม่ (EM) และหุ้นวัฏจักร ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
(Cyclical stocks)
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แผนภาพที่ 15: หุน้ ในกลุม่ ตลาดเกิดใหม่ (EM), หุน้ กลุม่ เทคโนโลยี (Info.Tech.) และหุน้ วัฏจักร
(Cyclical Stocks) เพิ่มขึ้นน�ำตลาดในช่วงปี 2017

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

Position ของนักลงทุน ชี้ว่าในระยะสั้น
ตลาดอาจมี Upside จ�ำกัด
ผลส�ำรวจผู้จัดการกองทุน โดย
Bank of America ระบุผู้จัดการกองทุน
ถือเงินสด (Cash balance) อยูท่ ี่ 4% ของ
พอร์ตการลงทุน ซึ่งนับว่าต�่ำมากเทียบกับ
อดีตย้อนหลัง 10 ปี นอกจากนี้ Put/Call
ratio หรืออัตราส่วนระหว่างปริมาณการ
ซื้อขายสัญญา Put Options (สัญญา
ล่วงหน้าที่ให้สิทธิในการขาย) กับ Call
Options (สัญญาที่ให้สิทธิในการซื้อ) ยัง
อยู่ในระดับที่ต�่ำสุดในรอบเกือบ 10 ปี ซึ่ง
Put/Call ratio ทีล่ ดลงสะท้อนว่านักลงทุน
มีการซื้อ Call Options (คาดว่าตลาดจะ
เป็นขาขึ้น) มากกว่า Put Options (คาด
ว่าตลาดจะลง)
สถานะเงิ น สดที่ ต�่ ำ ของผู ้ จั ด การ
กองทุน และ Put/Call ratio ที่ลดลง
สะท้อน Sentiment เชิงบวกในตลาด แต่
ในขณะเดียวกัน ก็อาจชี้ว่าตลาดก�ำลังอยู่
ในภาวะการเก็งก�ำไรในระดับสูง ซึ่งอาจ
เป็นความเสี่ยงที่จะท�ำให้เกิดการปรับฐาน
ในระยะสั้นเช่นกัน

แผนภาพที่ 16: ผู้จัดการกองทุนถือเงินสด (Cash balance) อยู่ที่ 4% ของพอร์ตการลงทุน
ซึ่งนับว่าต�่ำมากเทียบกับอดีต

ที่มา: BofA Global Fund Manager Survey

แผนภาพที่ 17: Put/Call ratio อยู่ในระดับที่ต�่ำสุดในรอบเกือบ 10 ปี
US Put Call Ratio Composite
(12-week Rolling Average)
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ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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Jan-18
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0.6

จับตา Bond yield ที่หากเพิ่มขึ้นเร็ว
เกินไปอาจเป็นปัจจัยกดดันตลาด
เรามองว่ามี 3 ปัจจัยเสีย่ งหลักทีอ่ าจ
จุดชนวนให้ตลาดปรับฐานในปีหน้า ได้แก่
1) การระบาดของ COVID-19 ทีร่ นุ แรง
ขึน้ ในหลายประเทศ ซึง่ อาจกดดันให้ภาครัฐ
ต้องใช้มาตรการ Lockdown ทีเ่ ข้มงวดขึน้
2) ความเสีย่ งทีว่ คั ซีนอาจไม่มปี ระสิทธิภาพ

สูงตามผลการทดลองเบือ้ งต้น หรืออาจไม่
สามารถผลิต/แจกจ่ายได้ตามที่ตลาดคาด
การณ์ไว้ และ 3) การปรับตัวขึน้ ของ Bond
yield ทีอ่ าจส่งผลกดดัน Valuation ของ
ตลาด เนือ่ งจาก Bond yield เป็นอัตรา
คิดลด (Discount rate) ทีใ่ ช้ประเมินราคา
สินทรัพย์ Bond yield ทีส่ งู เกินไปจึงส่งผล
กดดันต่อระดับ Valuation ของตลาดหุน้

เราใช้สมการ Regression Model
ก่อนหน้านี้ ประเมินระดับ Bond yield 10
ปีของสหรัฐฯ ทีจ่ ะส่งผลกดดันต่อตลาดหุน้
พบว่า Bond yield ทีร่ ะดับเกินกว่า 1.1%
ในช่วงปัจจุบนั จนถึงไตรมาส 1 ปีหน้าและที่
1.4% ในช่วงไตรมาส 2 ปีหน้า อาจกดดัน
Valuation ของตลาดให้ปรับฐานลงได้

แผนภาพที่ 18: Bond yield ที่ระดับเกินกว่า 0.9% ในช่วงปัจจุบันจนถึงไตรมาส 1 ปีหน้าและ
ที่ 1.4% ในช่วงไตรมาส 2 ปีหน้า อาจกดดัน Valuation ของตลาดให้ปรับฐานลงได้
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ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

เงินเฟ้อ...ความเสีย่ งหลักทีต่ อ้ งจับตาอย่างใกล้ชดิ แผนภาพที่ 19: เงินเฟ้อในระยะยาวมีความเสีย่ งทีจ่ ะกลับมาเพิม่ ขึน้ แรงเหมือนเช่น
แม้เราจะยังมีมุมมองเชิงบวกต่อตลาดหุ้นใน ในช่วง Great Inflation ปี 1970s
ช่วงปีขา้ งหน้า แต่อตั ราเงินเฟ้อทีอ่ าจกลับมาเพิม่ ขึน้ Inflation in 1970s vs Now
แรงจากหลายปัจจัย เช่น นโยบายการเงินทีผ่ อ่ นคลาย
Similarities
Differences
• 1973 OPEC Oil embargo & 1979 Iran
มากเป็นเวลานาน ประกอบกับนโยบายการคลังทีเ่ น้น • Monetary & fiscal policy coordination
revolution exacerbated inflation in 1970’s
การเพิม่ สวัสดิการและการกระจายรายได้ รวมถึงแรง • Fed allows economy to run hot
• Fiscal policies focus on redistribution, social • But shale oil supply & possible Iran deal in
กดดันเงินเฟ้อทีเ่ พิม่ ขึน้ จากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ นับ
welfare
late 2021 should limit oil price rise in this
เป็นปัจจัยเสีย่ งส�ำคัญทีต่ อ้ งจับตามองในระยะยาว
cycle
• Large fiscal deficit: Vietnam war & Great
การใช้นโยบายการคลังขนาดใหญ่เพือ่ บรรเทา
Society Act
• Deglobalization will add cost pressure
ผลกระทบของ COVID-19 เช่น การแจกเงินกับผูว้ า่ ง • Dollar weakness after end of Bretton Woods • Demographics (aging) are disinflationary
• Technological progress lowers the rate of
งานเป็นจ�ำนวนมาก ประกอบกับแรงกดดันทางการ • Releveraging of economy (unlike postsubprime
recovery
where
deleveraging
wage growth relative to productivity, hence
เมืองที่ประชาชนเรียกร้องสวัสดิการจากภาครัฐเพื่อ
measures weighed on economic growth)
suppressing inflation
แก้ปัญหาความเหลื่อมล�้ำ อาจท�ำให้รัฐบาลขาดดุล
งบประมาณอย่างต่อเนื่องและเป็นความเสี่ยงต่อ
เสถียรภาพทางการเงินในระยะยาว ซึ่งเมื่อใช้ร่วม ที่มา: TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
กับนโยบายการเงินผ่อนคลายเป็นอย่างมาก เช่น การลดดอกเบี้ยต�่ำ และอัดฉีดสภาพคล่องจากธนาคารกลางเป็นจ�ำนวนมหาศาล
อาจเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ท�ำให้เงินเฟ้อกลับมาเพิ่มขึ้นแรงเหมือนเช่นในช่วง Great Inflation ปี 1965-82 (อ่านต่อใน Box: The Great
Inflation 1965-1982)
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แผนภาพที่ 20: อัตราการออมมีแนวโน้มลดลง หลังความเชื่อมั่นในการบริโภคกลับมาหลังการ
ระบาด ประกอบกับการกระตุ้นการใช้จ่ายจากรัฐ (Releveraging)

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

แผนภาพที่ 21: การกระตุ้นเศรษฐกิจการคลัง แจกเงินกับผู้ว่างงานเป็นจ�ำนวนมาก เป็นปัจจัย
เสี่ยงที่อาจท�ำให้เงินเฟ้อกลับมาเพิ่มขึ้นแรง
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ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

ทิศทางนโยบายการคลังของหลายประเทศเริ่มหันไปเน้น
การกระจายรายได้มากขึน้ เริม่ จากกลุม่ EU ทีไ่ ด้ตกลงจัดตัง้ กองทุน
ฟืน้ ฟูเศรษฐกิจ (Recovery Fund) ในเดือน ก.ค. ทีผ่ า่ นมา เพือ่ บรรเทา
ผลกระทบจากการระบาด เรียกว่า Next Generation EU มูลค่า 7.5
แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึง่ ในจ�ำนวนนีม้ เี งินให้เปล่า (Grants) ให้
กับประเทศทีเ่ ดือดร้อนหนัก เช่น อิตาลี และ สเปน รวมอยูด่ ว้ ย จาก
เดิมทีก่ ลุม่ EU ให้เงินในรูปเงินกู้ และผูกมัดให้ใช้มาตรการรัดเข็มขัด
มาโดยตลอด โดยเงินทุนของกองทุนมาจากการออกพันธบัตรรัฐบาล
ร่วมกัน (Joint debt issuance) ของประเทศสมาชิก
ตามด้วยจีนทีป่ ระกาศใช้ยทุ ธศาสตร์ Dual Circulation ใน
เดือน ต.ค. โดยจะพยายามสร้างตลาดภายในประเทศ (Internal
Circulation) พร้อมกับรักษาส่วนแบ่งตลาดส่งออก (External

Circulation) เพือ่ ลดการพึง่ พาตลาดต่างประเทศ และหลีกเลีย่ ง
ผลกระทบจาก Trade war โดยจะเริม่ จากการเพิม่ สัดส่วนภาค
บริการและการบริโภค รวมถึงเพิม่ สัดส่วนชนชัน้ กลาง ผ่านการให้
สวัสดิการด้านต่างๆ เช่น การศึกษา, การแพทย์ และทีอ่ ยูอ่ าศัย
เพือ่ ให้ประชาชนมีความคุม้ ครองทางสังคม (Social Safety Net)
ทดแทนการออมเงิน ทีป่ ระชาชนกันไว้ใช้จา่ ยในส่วนนี้ ซึง่ ในปัจจุบนั
คนจีนมีสดั ส่วนเงินออมสูงถึง 44% ของมูลค่า GDP สูงเป็นอันดับ
10 ของโลก
ส่ว นสหรัฐฯ มีก ารเปลี่ยนขั้ว อ�ำนาจหลัง การเลื อกตั้ ง
ประธานาธิบดีในเดือน พ.ย. นาย Joe Biden จากพรรค Democrat
จะขึ้นมาเป็นประธานาธิบดี ซึ่งพรรค Democrat มีจุดยืนที่เชื่อว่า
รัฐควรจะแทรกแซงตลาด เพือ่ ให้เกิดความเท่าเทียมกันของรายได้
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ส�ำนักงบประมาณและการจัดการ และนาง Cecilia Rouse เป็น
หัวหน้าที่ปรึกษาเศรษฐกิจของประธานาธิบดี
นอกจากนัน้ กระแส Deglobalization ซึง่ ก่อให้เกิดการย้าย
ฐานการผลิต กลับมาผลิตสินค้าในประเทศ ซึง่ มีตน้ ทุนในการผลิตสูง
ขึน้ แทนการน�ำเข้าจากประเทศทีม่ ตี น้ ทุนการผลิตต�ำ่ กว่า อาจส่งผล
ให้อปุ ทานในอนาคตมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ เป็นปัจจัยท�ำให้
เงินเฟ้อกลับมาสูงขึน้ อีกด้วย

(Left Wing) สอดคล้องกับนโยบายที่นาย Biden หาเสียงไว้ว่า
จะเพิม่ ภาษีเฉพาะผูม้ รี ายได้สงู ขยายกลุม่ ผูเ้ ข้ารับสวัสดิการรักษา
พยาบาล และเพิ่มกฎข้อบังคับในการก�ำกับดูแลบริษัทขนาดใหญ่
นอกจากนี้ นาย Biden ยังได้วางตัวทีมเศรษฐกิจ ซึ่งมีความเห็น
สนับสนุนความเท่าเทียมในสังคมด้วย ได้แก่ นาง Janet Yellen
อดีตประธาน Fed ซึง่ ถูกวางตัวให้มาด�ำรงต�ำแหน่งรัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงการคลัง, นาง Neera Tanden ต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการ

แผนภาพที่ 22: กระแส Deglobalization ท�ำให้เกิดการย้ายฐานการผลิต กลับมาผลิตสินค้า
ในประเทศ ซึ่งมีต้นทุนในการผลิตสูงกว่า ท�ำให้ราคาสินค้าอาจถูกปรับเพิ่มขึ้น

ที่มา: World Bank, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

แนวโน้มปรับตัวขึน้ ต่อ นอกจากนี้ การทยอยกลับมาคลายมาตรการ
Lockdown ก็ทำ� ให้อปุ สงค์ของโลหะทีใ่ ช้ในงานอุตสาหกรรมเพิม่ ขึน้
ราคาโลหะปรับขึน้ แรง เช่น สังกะสีและทองแดงปรับขึน้ ถึง 39%
และ 34% ตามล�ำดับในช่วง 6 เดือนทีผ่ า่ นมา
โดยหากเงินเฟ้อกลับมาเพิ่มขึ้นเกินกว่าระดับที่ Fed จะ
รับได้ (ตลาดประเมินว่า Fed จะกลับมาขึ้นดอกเบี้ยหากเงินเฟ้อ
พุ่งสูงเกินกว่า 2.5% อย่างต่อเนื่อง) Fed ก็อาจต้องปรับนโยบาย
การเงินให้เข้มงวดขึน้ เร็วกว่าคาด ซึง่ อาจส่งผลให้ตลาดหุน้ ทีเ่ ทรด
ที่ Valuation ทีแ่ พงเป็นประวัตกิ ารณ์เกิดการปรับฐานอย่างรุนแรง

ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ก็อาจเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ท�ำให้
เงินเฟ้อกลับมาเพิ่มขึ้นสูงในอนาคต โดยในปีนี้ เราเริ่มเห็นราคา
สินค้าเกษตรหลายรายการเพิ่มขึ้นแรง จากผลกระทบในช่วงการ
ระบาดต่อสายการผลิต (Supply Chain) ไม่สามารถส่งสินค้าได้
นอกจากนัน้ ราคาหมูทเี่ พิม่ ขึน้ สูงในจีนจากภาวะขาดแคลนอุปทาน
หลังการระบาดของไข้หวัดหมู ในปี 2019 ก็เป็นอีกหนึง่ ปัจจัยหนุน
เงินเฟ้อให้กลับมา
ในระยะข้างหน้า เรามองว่าราคาสินค้าเกษตรยังมีแนวโน้ม
ปรับตัวขึ้นต่อ จากปรากฏการณ์ลานีญา (La Nina) ซึ่งจะท�ำให้
เกิดภัยแล้งในแถบอเมริกาใต้ ผลผลิตตกต�่ำ ราคาสินค้าเกษตรมี
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แผนภาพที่ 23: ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น โลหะที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้นแรง ท่ามกลางการ
คลายมาตรการ Lockdown ที่ท�ำให้อุปสงค์มากขึ้น
Commodity Prices
Base Metals

Precious Metals

Agriculture

%1M

%6M

%1Y

Copper
Zinc
Nickel
Aluminum
Tin
Lead

11%
6%
7%
6%
4%
13%

34%
39%
29%
26%
13%
19%

27%
24%
23%
15%
12%
10%

Gold
Silver
Platinum
Palladium

-4%
-4%
14%
-7%

8%
39%
26%
21%

28%
48%
14%
23%

Palm oil
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5%
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3%
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14%
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28%
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ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

แผนภาพที่ 24: ราคาอาหาร (US CPI Food) เร่งตัวขึ้น ท่ามกลางผลกระทบจากการระบาด
ปิดโรงงานและกักตุนสินค้า ท�ำให้สินค้าขาดแคลน ราคาถูกปรับขึ้น

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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แผนภาพที่ 25: ปรากฏการณ์ลานีญาที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นในปีหน้า อาจท�ำให้ราคาสินค้าเกษตรสูงขึ้น
Returns, Bloomberg Agriculture Subindex
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ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

แนะน�ำถือหุ้นควบคู่กับทองค�ำในพอร์ตการลงทุน
แม้ในระยะสัน้ เรายังคงมุมมองเชิงบวกต่อตลาดหุน้ แต่เรา
แนะน�ำให้นกั ลงทุนถือทองค�ำร่วมกับหุน้ เพือ่ ป้องกันความเสีย่ งจาก
เงินเฟ้อในระยะยาว เนือ่ งจากทองค�ำเป็นสินทรัพย์ทใี่ ห้ผลตอบแทน
ชดเชยเงินเฟ้อได้ดี โดยในช่วงทศวรรษที่ 1970 ทีส่ หรัฐฯ ประสบ
ปัญหาเงินเฟ้อสูงอย่างต่อเนื่อง ราคาทองค�ำปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง
20 เท่าในช่วงทศวรรษนั้น
จากการศึกษาข้อมูลเงินเฟ้อตั้งแต่ปี 1970 พบว่าทองค�ำ
เป็นสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนที่สูงมากในภาวะเงินเฟ้อ โดย

ผลตอบแทนจากการลงทุนในทองค�ำจะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณตาม
ภาวะเงินเฟ้อที่รุนแรงขึ้น ขณะที่หุ้นให้ผลตอบแทนลดลงสวน
ทางกับเงินเฟ้อทีเ่ พิม่ ขึน้ โดยจะให้ผลตอบแทนดีเฉพาะแค่ในช่วง
ทีม่ เี งินเฟ้อต�ำ่ และจะลดลงจนติดลบในภาวะทีเ่ งินเฟ้อสูงกว่าแนว
โน้มระยะยาวเป็นอย่างมาก หรือเรียกอีกอย่างว่าภาวะเงินเฟ้อ
รุนแรง (Hyperinflation) การกระจายการลงทุนไปยังทองค�ำจึง
ช่วยชดเชยผลตอบแทนรวมของพอร์ตการลงทุนทีล่ ดลงจากหุน้ ได้

แผนภาพที่ 26: ราคาทองค�ำปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 20 เท่าในช่วงทศวรรษที่ 1970 ที่สหรัฐฯ ประสบปัญหาเงินเฟ้อ
สูงอย่างต่อเนื่อง

ที่มา: Federal Reserve, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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แผนภาพที่ 27: ผลตอบแทนจากการลงทุนในทองค�ำจะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณตามภาวะเงินเฟ้อ
ที่รุนแรงขึ้น ตรงข้ามกับหุ้น

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

นอกจากนี้ เมือ่ เทียบกับผลตอบแทนจากพันธบัตร ทองค�ำ
ยังเป็นสินทรัพย์ที่น่าลงทุนอยู่ โดยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Real
interest rate) หรืออัตราดอกเบี้ยพันธบัตรลบด้วยคาดการณ์
เงินเฟ้อในอนาคตยังติดลบอยู่ที่ -0.97% ซึ่ง Real yield ที่ติดลบ
หมายถึง ดอกเบี้ยที่นักลงทุนได้รับจากการลงทุนในพันธบัตรหรือ
เงินฝากลดต�ำ่ ลงจนไม่เพียงพอทีจ่ ะชดเชยอัตราเงินเฟ้อในอนาคต
ท�ำให้การลงทุนในสินทรัพย์อื่น เช่น ทองค�ำ น่าสนใจกว่า
ในระยะข้างหน้า เรามองว่า Real yield น่าจะยังติดลบ
อยู่ และอาจลดลงด้วย ตามการฟื้นตัวเศรษฐกิจที่จะผลักดันให้
คาดการณ์เงินเฟ้อในอนาคตเพิม่ ขึน้ ขณะเดียวกันการผ่อนคลาย
นโยบายการเงินก็จะกดอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรให้ไม่เพิ่มขึ้นแรง

ท�ำให้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงลดลง ราคาทองค�ำยังมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น
เรามองว่าช่วงนี้อาจเป็นจังหวะซื้อทองค�ำที่ดี จากการ
เคลื่อนไหวของ Real yield และราคาทองค�ำในเดือนที่ผ่านมา
โดย Real yield ได้เคลื่อนไหวสวนทางกับราคาทองค�ำมาโดย
ตลอด ปีที่ผ่านมามี Correlation สูงถึง -0.97 แต่ในเดือนที่ผ่าน
มาราคาทองค�ำกลับปรับตัวลดลง มาอยู่ที่ระดับ 1,860 ดอลลาร์
สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ขณะที่ Real yield ยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่อง
การเคลือ่ นไหวดังกล่าวชีว้ า่ ราคาทองค�ำมีความเป็นไปได้ทจี่ ะปรับ
เพิ่มขึ้นมาใกล้เคียงกับ Real yield ท�ำให้ช่วงนี้อาจเป็นจังหวะ
ทยอยซื้อทองค�ำที่ดี

แผนภาพที่ 28: อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงที่ติดลบ น่าจะหนุนให้ราคาทองค�ำเพิ่มขึ้นได้

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

20

Box: The Great Inflation 1965-1982
สหรัฐฯ ในช่วงยุค 1970s เป็นช่วงทีเ่ งินเฟ้อเร่งตัวขึน้ อย่าง
รวดเร็วจาก 1% ในช่วงปี 1960 มาอยู่ที่ 15% ในปี 1980 โดย
สาเหตุมาจากหลายปัจจัย ได้แก่
1) การใช้จา่ ยของภาครัฐ สหรัฐฯ ก�ำลังอยูใ่ นระหว่างสงคราม
เวียดนาม ทีเ่ ริม่ ตัง้ แต่ปี 1955 ท�ำให้รฐั ใช้จา่ ยไปกับการท�ำสงคราม
ประกอบกับในช่วงนั้นรัฐมีการส่งเสริมสวัสดิการสังคม ท�ำให้
งบประมาณขาดดุลมหาศาล โดยเฉพาะหลังประธานาธิบดี Lyndon
Johnson ออกนโยบาย Great Society ในปี 1964 เพือ่ ลดความ
เหลื่อมล�้ำทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น จัดตั้งประกันสุขภาพ
Medicare และ Medicaid ช่วยเหลือผูส้ งู อายุ และคนยากจน รวม
ถึงให้เงินสนับสนุนด้านการศึกษา ผลักดันให้เงินเฟ้อเร่งตัวขึน้
2) การผ่อนคลายนโยบายการเงิน โดยในช่วงเดียวกับทีร่ ฐั
เร่งใช้จา่ ย Fed ก็ผอ่ นคลายนโบายการเงินควบคูด่ ว้ ย โดยการกด
ดอกเบี้ยลง เพื่อลดภาระหนี้ของรัฐบาล และกระตุ้นการจ้างงาน
ท�ำให้หลังจบสมัยประธานาธิบดี Johnson เงินเฟ้อเพิม่ ขึน้ จาก 1%
มาอยู่ที่ 6% ในปี 1969
3) นโยบายบางอย่างที่ออกมาเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ ก็เป็น
ปัจจัยให้เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยในปี 1971 ประธานาธิบดี
Richard Nixon ที่เข้ารับต�ำแหน่งต่อ ได้ออกค�ำสั่งห้ามไม่ให้
ขึน้ ราคาสินค้า/ค่าจ้าง และห้ามไม่ให้แลกเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ
เป็นทองค�ำชั่วคราว (Nixon shock) ซึ่งนโยบายดังกล่าว

สามารถกดเงินเฟ้อให้ลดลงได้ แต่เป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆ ซึ่ง
ในเวลาต่อมากลับเป็นปัจจัยเร่งให้เงินเฟ้อเพิ่มขึ้น เนื่องจากการ
ยกเลิกการแลกเงินดอลลาร์เป็นทองค�ำได้น�ำไปสู่การยกเลิกข้อ
ตกลง Bretton Woods ซึ่งผูกเงินดอลลาร์กับทองค�ำ ท�ำให้
ความต้องการเงินสกุลดอลลาร์ลดลงมาก ดอลลาร์อ่อนค่าลง
ราคาสินค้าน�ำเข้าจึงแพงขึ้น เงินเฟ้อกลับมาเพิ่มขึ้น
4) วิกฤตการณ์น�้ำมัน โดยในปี 1973 กลุ่ม OPEC
ประกาศยุติการส่งออกน�้ำมันให้สหรัฐฯ ท�ำให้น�้ำมันในประเทศ
ขาดแคลน ราคาน�้ำมัน WTI ปรับเพิ่มขึ้นจาก 3 ดออลาร์ต่อ
บาร์เรล เป็น 11 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และต่อมาในปี 1979 มี
การปฏิวัติในประเทศอิหร่าน ท�ำให้การผลิตน�้ำมันดิบของอิหร่าน
หยุดชะงักลง ปริมาณน�้ำมันในตลาดโลกหายไป 4% ท�ำให้ราคา
น�้ำมันเพิ่มขึ้นจาก 15 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เป็น 40 ดอลลาร์ต่อ
บาร์เรล
เงินเฟ้อได้เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจนมาท�ำจุดสูงสุดที่ 15% ในปี
1980 ก่อนจะกลับมาลดลงได้ หลังนาย Paul Volker ขึ้นเป็น
ประธาน Fed และประกาศสู้กับเงินเฟ้ออย่างจริงจัง โดยการ
เปลี่ยนเป้าหมายนโยบายการเงินจาก “อัตราดอกเบี้ย (Interest
rate target)” เป็น “การเติบโตของปริมาณเงิน (Money supply
target)” เพื่อปล่อยให้อัตราดอกเบี้ยเคลื่อนไหวผันผวนมากขึ้น
และลดคาดการณ์เงินเฟ้อลง ท�ำให้อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นแรง
และท�ำให้เงินเฟ้อลดลงได้

แผนภาพที่ 29: เงินเฟ้อเร่งตัวขึ้นอย่างรวดเร็วในระหว่างปี 1960-1980 จาก 1% เป็น 15%

ที่มา: Blomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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แผนภาพที่ 30: ราคาน�้ำมันและทองค�ำเพิ่มขึ้นแรงในยุค 1970s
Asset performance during Great Inflation
(Jan 1973-Jan 1979)
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ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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ตลาดตราสารหนี้
เรามองอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยในปี 2021 จะเคลื่อนไหวในกรอบแคบ โดย Bond yield ระยะ
สั้นน่าจะยังทรงตัวอยู่ในระดับต�่ำ ตามนโยบายการเงินที่จะยังคงผ่อนคลาย ขณะที่ Bond yield ระยะยาวอาจปรับ
ตัวเพิ่มขึ้นตามแนวโน้มเศรษฐกิจที่จะฟื้นตัวขึ้น แต่อาจขึ้นได้ไม่มากนักจากการเข้าซื้อของนักลงทุนต่างชาติ

Bond yield ระยะสัน้ ในปี 2021 น่าจะยังทรงตัวอยูใ่ นระดับต�ำ่
จากการผ่อนคลายนโยบายการเงิน
ในปีที่ผ่านมา การระบาดของ COVID-19 ท�ำให้เศรษฐกิจ
หดตัว ขณะเดียวกันธนาคารแห่งประเทศไทย (BoT) ก็ลดดอกเบีย้
ลงถึง 75bps มาอยูท่ ี่ 0.5% ซึง่ เป็นระดับต�ำ่ สุดในประวัตศิ าสาตร์
เพือ่ บรรเทาผลกระทบ ท�ำให้อตั ราผลตอบแทนพันธบัตรลดลงทุก
ช่วงอายุ โดยเฉพาะ Bond yield ระยะสั้นที่ลดลงมากกว่าระยะ
ยาว เป็นแบบ Bull Steepening
ในปี 2021 เรามองว่า Bond yield ระยะสั้น จะยังทรงตัว
อยู่ในระดับต�่ำ ตามนโยบายการเงินที่จะยังคงผ่อนคลาย ขณะ
ที่ ความเสี่ยงจากเงินเฟ้อที่อาจเร่งตัวขึ้นไม่น่าจะมีผลให้ BoT
เปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินได้ เนื่องจาก เงินเฟ้อที่จะเร่งขึ้นน่า
จะท�ำจุดสูงสุดในไตรมาส 2 ที่ 2.2% YoY ซึ่งยังอยู่ภายในกรอบ

เป้าหมายเงินเฟ้อของ BoT ที่ 1-3% ท�ำให้ Bond yield ระยะ
สั้น น่าจะยังทรงตัวอยู่ในระดับต�่ำใกล้เคียงปัจจุบัน
...ส่วนระยะยาวจะเพิม่ ขึน้ ตามการฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจโลก แต่
อาจขึ้นได้จ�ำกัดจากการเข้าซื้อของนักลงทุนต่างชาติ
ส่วน Bond yield ระยะยาวอาจปรับตัวเพิ่มขึ้นตามแนว
โน้มเศรษฐกิจโลกที่จะฟื้นตัวขึ้น ท่ามกลางการแจกจ่ายวัคซีน ซึ่ง
กระทรวงสาธารณสุขแถลงว่าจะพร้อมใช้ในกลางปี 2021 อย่างไร
ก็ดี ส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยและสหรัฐฯ
(Yield spread) ที่ยังมีความน่าสนใจ จะท�ำให้นักลงทุนต่างชาติ
เข้าซื้อพันธบัตรไทยต่อเนื่อง ซึ่งจะจ�ำกัดไม่ให้ Bond yield เพิ่ม
ขึน้ มากนัก ท�ำให้ Bond yield อายุ 10 ปีของไทยน่าจะเคลือ่ นไหว
อยู่ที่ประมาณ 1.2-1.6% ในปี 2021

แผนภาพที่ 31: ในปีที่ผ่านมา ผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ท�ำให้ Bond yield
ระยะสั้นลดลงมากกว่าระยะยาว

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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แผนภาพที่ 32: เงินเฟ้อที่จะเร่งขึ้นในไตรมาส 2 น่าจะยังอยู่ภายในกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อของ BoT ที่ 1-3%
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ที่มา: Bank of Thailand, Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์
เรายังคงแนะน�ำให้นักลงทุนถือทองค�ำ และอาจทยอยซื้อเพิ่มในช่วงนี้ เนื่องจากทองค�ำเป็นสินทรัพย์ที่ใช้ป้องกัน
ความเสี่ยงจากเงินเฟ้อได้ดี ส�ำหรับราคาน�้ำมัน เรามองราคาน�้ำมันดิบ (WTI) มี Upside จ�ำกัดไม่เกิน 50 ดอลลาร์
สหรัฐฯ ต่อบาร์เรลในปี 2021 จากปริมาณการผลิตที่คาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะจากสหรัฐฯ และ
ลิเบีย ประกอบกับมีความเป็นได้ที่สหรัฐฯ จะยกเลิกมาตรการคว�่ำบาตรอิหร่าน หลังนาย Joe Biden เข้ารับต�ำแหน่ง
ท�ำให้อิหร่านกลับมาส่งออกน�้ำมันได้

ทองค�ำ
เรายังคงแนะน�ำให้นักลงทุนถือทองค�ำ และอาจทยอยซื้อ
เพิม่ ในช่วงนี้ เนือ่ งจากทองค�ำเป็นสินทรัพย์ทใ่ี ช้ปอ้ งกันความเสีย่ ง
จากเงินเฟ้อได้ดี ซึง่ จะช่วยชดเชยผลตอบแทนรวมของพอร์ตการ
ลงทุนที่ลดลงจากหุ้นได้ (อ่านเพิ่มเติมในส่วนของ ตลาดหุ้น)

(Jewellery) และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Technology) ที่ฟื้น
ตัวขึ้นเป็น -26%YoY ชดเชยการลดลงของอุปสงค์ในการลงทุน
(Investment demand) ที่ชะลอตัวลงเป็น +22%YoY
ในปี 2021 เรามองว่าราคาทองค�ำน่าจะยังมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น หนุนโดยอุปสงค์ทองค�ำที่จะกลับมาขยายตัว ทั้งจาก
การอุปสงค์ในอุตสาหกรรมและการลงทุน เนื่องจากการฟื้น
อุปสงค์ของทองค�ำ ด้านอุตสาหกรรมในไตรมาส 3 ฟื้นตัวขึ้น ตัวของเศรษฐกิจจะท�ำให้ความต้องการทองค�ำในอุตสาหกรรม
เป็นครั้งแรกตั้งแต่ไตรมาส 2/2019
ฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่ความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อ และ
อุปสงค์ทองค�ำทัง้ หมด (ไม่นบั รวมอุปสงค์ของธนาคารกลาง) นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายจะยังท�ำให้ความต้องการในการ
ในไตรมาส 3 อยู่ที่ 904 ตัน ใกล้เคียงกับไตรมาสก่อนที่ 905 ตัน ลงทุนทองค�ำมีอย่างต่อเนื่อง
โดยมาจากการเพิ่มขึ้นของอุปสงค์ในอุตสาหกรรมเครื่องประดับ
แผนภาพที่ 33: อุปสงค์ทองค�ำทั้งหมด (ไม่นับรวมอุปสงค์ของธนาคารกลาง) ไตรมาส 3 ทรงตัวที่ระดับ 900 ตัน
จากเพิ่มขึ้นของอุปสงค์ในอุตสาหกรรม ชดเชยการลดลงของอุปสงค์ในการลงทุน
Total Gold Demand (in Tonnes) excluding Central banks
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ที่มา: World Gold Council, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

25

2016

2017

2018

2019

3Q

1Q

3Q

1Q

3Q

1Q

3Q

1Q

3Q

1Q

3Q

1Q

3Q

1Q

3Q

1Q

3Q

1Q

3Q

1Q

3Q

1Q

3Q

1Q

3Q

1Q

3Q

1Q

0
2020

แผนภาพที่ 34: อุปสงค์ทองค�ำน่าจะกลับมาขยายตัวในปีหน้า จากการเพิ่มขึ้นของอุปสงค์ทั้งใน
อุตสาหกรรมและการลงทุน
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ที่มา : World Gold Council, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

น�้ำมัน:
เรามองราคาน�้ำมันดิบ WTI มี Upside จ�ำกัดไม่เกิน
50 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรลในปี 2021 ตลาดยังคงมีปัจจัย
กดดันจากปริมาณการผลิตของโลกทีค่ าดว่าจะกลับมาปรับตัวเพิม่
ขึ้นต่อเนื่องอีกครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การผลิตน�้ำมันดิบสหรัฐฯ
ทีค่ าดว่าจะฟืน้ ตัวในอัตราเร่งตามจ�ำนวนแท่นขุดเจาะน�ำ้ มันทีเ่ พิม่
ขึ้น ในขณะที่ปัญหาความขัดแย้งภายในกลุ่ม OPEC+ และการ
ฟืน้ ตัวของการผลิตในลิเบียจะกลับมาเป็นปัจจัยกดดันราคาน�ำ้ มัน
ในระยะข้างหน้าต่อจากนี้
ราคาน�้ำมันดิบอาจทรงตัวอยู่ได้ในระดับสูง จากการที่
ตลาดอาจเริ่มกลับสู่สภาวะสมดุลในปี 2021
โดย EIA ออกรายงานเดือน ธ.ค. คาดการณ์ความต้องการ
ใช้น�้ำมันจะเริ่มฟื้นตัวในปี 2021 หลังจากการแพร่ระบาดของ
COVID-19 เริ่มคลี่คลายลง กอปรกับการแจกจ่ายวัคซีนอย่าง

ทั่วถึงแก่ประชากรส่วนมากในช่วงครึ่งหลังของปี ซึ่งจะสะท้อน
มายังอัตราการเติบโตของความต้องการใช้นำ�้ มันทีเ่ พิม่ ขึน้ ในอัตรา
เร่งมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม การปรับตัวเพิ่มขึ้นของความต้องการใช้
น�้ำมันตามมาด้วยปริมาณการผลิตน�้ำมันดิบของโลกที่คาดว่าจะ
ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโดยหลักมาจากการปรับเพิ่มประมาณ
การการผลิตน�้ำมันดิบของกลุ่ม OPEC+ เป็นหลัก หลังกลุ่ม
OPEC+ มีมติปรับเพิ่มโควต้าการผลิตอีก 5 แสนบาร์เรลต่อวัน
ในเดือน ม.ค. 2021 ในขณะที่การปรับเพิ่มประมาณได้สะท้อนถึง
การผลิตของลิเบียที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกัน
ส่งผลให้ EIA มองว่าภาพรวมของตลาดน�ำ้ มันดิบในปี 2021
นีจ้ ะกลับเข้าสูส่ ภาวะสมดุลอีกครัง้ (Balanced) โดยประเมินว่าตลาด
จะอยูส่ ภาวะ Undersupplied ทีร่ าว -1.8 ล้านบาร์เรลต่อวันในช่วง
ไตรมาสแรกของปี และจะค่อยๆ สมดุลมากขึน้ ในช่วงทีเ่ หลือของปี

แผนภาพที่ 35: EIA มองว่าภาพรวมของตลาดน�ำ้ มันดิบในปี 2021 นีจ้ ะกลับเข้าสูส่ ภาวะสมดุล (Balanced) อีกครัง้

ที่มา: EIA, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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อย่างไรก็ตาม เรามองว่าราคาน�ำ้ มันดิบจะยังคงมี Upside
ที่จ�ำกัด หลังตลาดยังคงต้องเผชิญกัยปัจจัยเสี่ยงจากการฟื้นตัว
ปริมาณการผลิตน�้ำมันดิบของโลก โดยหลักมาจาก...
1) การฟื้นตัวของราคาน�้ำมันดิบ WTI สู่ระดับ 50 ดอลลาร์
สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล อาจเร่งให้การผลิตน�้ำมันดิบสหรัฐฯ กลับ
มาฟื้นตัวเร็วขึ้น
ในช่วงกว่า 6 สัปดาห์ที่ผ่านมา ปริมาณการผลิตน�้ำมันดิบ
สหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วกว่า 1 ล้านบาร์เรลต่อวันจากจุดต�่ำ
สุดที่ 9.9 ล้านบาร์เรลต่อวัน หลังผู้ผลิต Shale oil ในแถบอ่าว
เม็กซิโก (Gulf of Mexico) ได้กลับมาเปิดด�ำเนินการหลุมน�้ำมัน
เป็นปกติอีกครั้ง หลังผลกระทบจากพายุเฮอร์ริเคน Delta และ
Zeta ได้ผ่านพ้นไป

ในขณะเดียวกันจากผลการส�ำรวจความคิดเห็นของผูบ้ ริหาร
บริษทั น�ำ้ มันในสหรัฐฯ ชีว้ า่ ผูผ้ ลิตน�ำ้ มันส่วนใหญ่คาดว่าจะเริม่ กลับ
มาขุดหลุมน�ำ้ มัน (Drilled but uncompleted well : DUCs) มาก
ขึน้ เมือ่ ราคาน�ำ้ มันอยูท่ รี่ ะดับ 46-50 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล
และจะกลับมาลงทุนในแท่นขุดเจาะน�ำ้ มัน (Rig Count) อย่างมีนยั
ส�ำคัญเมือ่ ราคาน�ำ้ มันดิบ WTI แตะระดับ 50-55 ดอลลาร์สหรัฐฯ
ต่อบาร์เรล โดยในช่วงทีผ่ า่ นมาจ�ำนวนแท่นขุดเจาะน�ำ้ มันดิบได้ปรับ
ตัวเพิม่ ขึน้ ต่อเนือ่ งแล้วกว่า 12 สัปดาห์ แตะระดับสูงสุดในรอบ
กว่า 7 เดือน ซึง่ จะส่งผลให้ปริมาณการผลิตน�ำ้ มันดิบกลับมาปรับ
ตัวเพิม่ ขึน้ และกดดันราคาน�ำ้ มันดิบในทีส่ ดุ

แผนภาพที่ 36: การส�ำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารบริษัทผู้ผลิตน�้ำมันในสหรัฐฯ ชี้ว่า ผู้ผลิต
น�้ำมันส่วนใหญ่คาดว่าจะเริ่มกลับมาขุดหลุมน�้ำมัน (Drilled but uncompleted well: DUCs)
มากขึ้นเมื่อราคาน�้ำมันอยู่ที่ระดับ 46-50 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล

ที่มา: Fed Dollas Energy, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

แผนภาพที่ 37: ในขณะที่ผู้ผลิต Shale oil ส่วนใหญ่คาดว่าจะเริ่มกลับมาลงทุนในแท่นขุดเจาะ
ใหม่เมื่อราคาน�้ำมันแตะระดับ 51-55 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล

ที่มา: Fed Dollas Energy, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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2) การกลับเข้าร่วมข้อตกลงโครงการนิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐฯ
และอิหร่านอาจท�ำให้ตลาดน�้ำมันตกอยู่ในความเสี่ยงอีกครั้ง
ในช่วงที่ผ่านมา Bijan Namdar Zanganeh รัฐมนตรี
กระทรวงพลังงานอิหร่านประกาศว่าจะปรับเพิ่มการผลิตน�้ำมัน
ดิบของอิหร่านขึ้นสู่ระดับ 4.5 ล้านบาร์เรลต่อวันใน เดือน มี.ค.
นี้ ซึ่งคิดเป็นการปรับเพิ่มขึ้นถึง 2.6 ล้านบาร์เรล จากระดับ
ปัจจุบัน บนความคาดหวังการผ่อนคลายมาตรการคว�่ำบาตรจาก
สหรัฐฯ น�ำโดยว่าที่ ประธานาธิบดี Joe Biden

ซึง่ หากอ้างอิงจากคาดการณ์ของ EIA ทีค่ าดว่าตลาดน�ำ้ มัน
ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2021 จะอยู่ในระดับ Undersupplied
ราว -1.8 ล้านบาร์เรลต่อวันแล้ว การปรับเพิ่มการผลิตน�้ำมันดิบ
ของอิหร่านจะท�ำให้ตลาดน�้ำมันดิบกลับมา Oversupplied เกือบ
1 ล้านบาร์เรลต่อวันทันที ซึง่ จะเป็นปัจจัยกดดันราคาน�้ำมันดิบใน
ระยะข้างหน้า

แผนภาพที่ 38: อิหร่านเคยมีการผลิตน�้ำมันดิบสูงสุดเกือบ 4 ล้านบาร์เรลต่อวัน อย่างไรก็ตาม
หลังจากสหรัฐฯ ถอนตัวออกจากโครงการนิวเคลียร์อิหร่าน การผลิตน�้ำมันดิบของอิหร่านไหลลง
สู่ระดับต�่ำสุดที่ 1.9 ล้านบาร์เรลต่อวัน

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

3) OPEC+ ปรับเพิม่ การผลิตท่ามกลางความต้องการใช้นำ�้ มัน
ที่ยังอ่อนแอ ส่อปัญหาในกลุ่มยังยืดเยื้อ
ผลการประชุม OPEC และกลุ่มพันธมิตรน�ำโดยรัสเซีย
(OPEC+) ทีย่ ดื เยือ้ จากแผนเดิมกว่า 3 วันได้ โดยล่าสุดมีมติปรับ
เพิ่มการผลิต 5 แสนบาร์เรลต่อวัน โดยจะมีผลบังคับใช้เป็นเวลา
1 เดือน เริม่ ตัง้ แต่ตน้ เดือน ม.ค นี้ และจะคอยทบทวนการตัดสิน
ใจเดือนต่อเดือนเพื่อดูพัฒนาการของกลุ่มต่อไป
ในขณะที่ประเทศสมาชิกที่ยังผลิตเกินโควต้าในช่วงที่
ผ่านมายังคงต้องลดปริมาณการผลิตชดเชยต่อไป โดยจากการ
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รายงานตัวเลขปริมาณการผลิตของกลุ่ม OPEC-10 (ไม่รวม
อิหร่าน ลิเบีย และ เวเนซุเอล่า) ในเดือน พ.ย. ชีว้ า่ ยังคงมีมากถึง
5 ใน 10 ประเทศสมาชิกทีย่ งั คงผลิตเกินกว่าโควต้าทีก่ ลุม่ ก�ำหนด
รวมกว่า 1.68 แสนบาร์เรลต่อวัน น�ำโดยอิรกั (เกินโควต้า 5.6 หมืน่
บาร์เรลต่อวัน) และ ไนจีเรีย (เกินโควต้า 4.5 หมืน่ บาร์เรลต่อวัน) ซึง่
เป็นสองประเทศทีย่ งั คงผลิตเกินกว่าโควต้ามาโดยตลอด ซึง่ ปัญหา
ดังกล่าวส่อถึงความขัดแย้งกันเองภายในกลุม่ ทีย่ งั คงเรือ้ รังและไม่
สามารถแก้ไขได้

แผนภาพที่ 39: อิรัก (เกินโควต้า 5.6 หมื่นบาร์เรลต่อวัน) และ ไนจีเรีย (เกินโควต้า 4.5 หมื่นบาร์เรลต่อวัน)
ซึ่งเป็นสองประเทศที่ยังคงผลิตเกินกว่าโควต้ามาโดยตลอด

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

แผนภาพที่ 40: ผลการประชุม OPEC และกลุม่ พันธมิตรน�ำโดยรัสเซีย (OPEC+) มีมติปรับเพิม่ การผลิต 5 แสน
บาร์เรลต่อวัน โดยจะมีผลบังคับใช้เป็นเวลา 1 เดือน เริ่มตั้งแต่ต้นเดือน ม.ค นี้

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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GLOBAL
ECONOMIC INSIGHTS
•

เศรษฐกิจสหรัฐฯ คาดจะขยายตัว 3.1% ในปี 2021F ตามประมาณการของ IMF ฟืน้ ตัวขึน้ จากทีค่ าดจะหดตัว
-4.3% ในปี 2020F จากแรงหนุนของวัคซีน COVID-19 การอนุมตั มิ าตรการกระตุน้ เศรษฐกิจภาครัฐเพิม่ เติม และ
นโยบายการเงินทีจ่ ะยังผ่อนคลายอย่างมาก อย่างไรก็ดี แรงส่งต่อการฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจจะช้าหรือเร็ว ขึน้ อยูก่ บั
ความสามารถในการผลักดันนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่ภายใต้การน�ำของนาย Joe Biden

•

เศรษฐกิจยูโรโซนคาดจะขยายตัว 5.2% ในปี 2021F ตามประมาณการของ IMF ฟื้นตัวขึ้นจากที่คาดจะหดตัว
-8.3% ในปี 2020F จากแรงหนุนของอุปสงค์ทงั้ ในและนอกประเทศทีฟ่ น้ื ตัวขึน้ หลังการแจกจ่ายวัคซีน การเบิกจ่าย
กองทุน EU Recovery Fund วงเงิน 7.5 แสนล้านยูโร และนโยบายการเงินทีจ่ ะยังผ่อนคลายอย่างมาก อย่างไรก็ดี
เศรษฐกิจยูโรโซนยังเผชิญความเสีย่ งในระยะสัน้ จากสถานการณ์ COVID-19 ทีร่ นุ แรงและน�ำไปสูก่ าร Lockdown
ครัง้ ทีส่ อง รวมทัง้ ผลกระทบด้านลบจาก Brexit

•

เศรษฐกิจจีนคาดจะขยายตัว 8.2% ในปี 2021F ตามประมาณการของ IMF เร่งตัวขึน้ จากทีค่ าดจะขยายตัว 1.9%
ในปี 2020F โดยปี 2021 นับเป็นการเริม่ แผนกระตุน้ เศรษฐกิจระยะ 5 ปี ฉบับใหม่ ซึง่ จะเน้นการเติบโตของเศรษฐกิจ
อย่างมีคุณภาพ ผ่านยุทธศาสตร์วงจรคู่ขนานหรือ Dual Circulation ที่จะผลักดันอุปสงค์ในประเทศให้เติบโต
ขึ้น ส่วนนโยบายการเงิน ต้องจับตาในช่วงครึ่งปีหลัง หากมีการเร่งตัวของเงินเฟ้อและเศรษฐกิจฟื้นตัวได้แข็ง
แรงในวงกว้าง อาจท�ำให้ PBoC ลดการผ่อนปรนนโยบายการเงินลงบ้าง

•

เศรษฐกิจญี่ปุ่นคาดจะขยายตัว 2.3% ในปี 2021F ตามประมาณการของ IMF ฟื้นตัวขึ้นจากที่คาดจะหดตัว
-5.3% ในปี 2020F โดยเศรษฐกิจจะได้รับปัจจัยหนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐก้อนที่ 3 วงเงิน
73.6 ล้านล้านเยนหรือราว 13.2% ของ GDP ที่คาดว่าจะได้รับการอนุมัติในเดือน ม.ค. รวมทั้งการเป็นเจ้าภาพ
Olympics ทั้งนี้ ต้องติดตามการเลือกตั้งประธานพรรค LDP และการเลือกตั้งสภาผู้แทนฯ ที่จะมีขึ้นในเดือน
ก.ย.-ต.ค. โดยเราคาดว่านาย Yoshihide Suga จะได้รับเลือกเป็นผู้น�ำพรรค LDP ต่อไป

•

เศรษฐกิจไทยคาดว่าจะขยายตัว 3.4% YoY ในปี 2021F โดยการใช้จา่ ยภาครัฐถูกคาดหวังให้เป็นตัวขับเคลือ่ นหลัก
จากการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการทีอ่ ยูภ่ ายใต้ พ.ร.ก. ให้อำ� นาจกระทรวงการคลังกูเ้ งินฯ 1 ล้านล้านบาท
ด้านการบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มปรับตัวดีขนึ้ ในระยะสัน้ จากมาตรการกระตุน้ การใช้จา่ ยทีภ่ าครัฐออกมาต่อเนือ่ ง
ไปยังต้นปี 2021 อย่างไรก็ดี ตลาดแรงงานทีเ่ ปราะบางจะยังคงกดดันก�ำลังซือ้ ในภาพรวม ขณะทีภ่ าคการท่องเทีย่ ว
ยังน่าห่วงจากการเปิดประเทศทีเ่ ป็นไปอย่างช้าๆ
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เศรษฐกิจสหรัฐฯ
เศรษฐกิจสหรัฐฯ คาดจะขยายตัว 3.1% ในปี 2021F ตามประมาณการของ IMF ฟื้นตัวขึ้นจากที่คาดจะหดตัว
-4.3% ในปี 2020F จากแรงหนุนของวัคซีน COVID-19 การอนุมัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐเพิ่มเติม และ
นโยบายการเงินที่จะยังผ่อนคลายอย่างมาก (Fed คาดคงดอกเบี้ยที่ 0-0.25% ตลอดทั้งปี และเข้าซื้อสินทรัพย์ต่อ
เนื่อง) อย่างไรก็ดี แรงส่งต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจะช้าหรือเร็ว ขึ้นอยู่กับความสามารถในการผลักดันนโยบาย
ของรัฐบาลชุดใหม่ภายใต้การน�ำของนาย Joe Biden ซึ่งยังต้องติดตามผลการเลือกตั้งซ่อมของวุฒิสมาชิกในรัฐ
Georgia วันที่ 5 ม.ค ที่จะชี้ขาดว่านาย Biden สามารถครองเสียงข้างมากได้ทั้งสภาบนและสภาล่างหรือไม่ ซึ่งหาก
เกิดขึ้น จะเอื้อต่อการผลักดันนโยบายให้เป็นรูปธรรมได้อย่างเต็มที่

คาดเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะฟืน้ ตัวขึน้ อย่างรวดเร็วกลับเข้าสูร่ ะดับ
ก่อน COVID-19 ได้ในปลายปี 2021
เศรษฐกิจสหรัฐฯ คาดจะขยายตัว 3.1% ในปี 2021F ตาม
ประมาณการของ IMF ฟื้นตัวขึ้นจากที่คาดจะหดตัว -4.3% ในปี
2020F โดยมีแรงหนุนส�ำคัญคือ 1) วัคซีน COVID-19 ทีค่ าดจะใช้

อย่างแพร่หลายภายในช่วงกลางปี 2) การอนุมตั มิ าตรการกระตุน้
เศรษฐกิจภาครัฐเพิ่มเติม และ 3) นโยบายการเงินที่จะยังผ่อน
คลายอย่างมาก โดยธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) คาดจะคงอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0-0.25% ตลอดจนถึงปี 2023 เป็นอย่าง
น้อย และจะยังคงท�ำการเข้าซื้อสินทรัพย์ (QE) อย่างต่อเนื่อง

แผนภาพ 41: เศรษฐกิจสหรัฐฯ คาดจะฟื้นตัวกลับเข้าสู่ระดับก่อน COVID-19 ในปลายปี 2021

Note: 1\ Projections are based on Bloomberg Consensus as of Dec 2020.
ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

อย่างไรก็ดี ในระยะใกล้เศรษฐกิจยังรายล้อมไปด้วยปัจจัย
เสี่ยงอาทิ 1) สถานการณ์ COVID-19 ที่ยังรุนแรงอย่างมากและ
น�ำมาสูก่ ารกลับมาใช้มาตรการ Lockdowns ในหลายรัฐ เช่น New
York และ California 2) ประชาชนส่วนใหญ่อาจยังขาดความ

เชื่อมั่นในเรื่องความปลอดภัยจากผลข้างเคียงของวัคซีนในการ
ป้องกัน COVID-19 และ 3) การอนุมตั มิ าตรการกระตุน้ เศรษฐกิจ
เพือ่ บรรเทาผลกระทบทีล่ า่ ช้า ซึง่ จะกระทบก�ำลังซือ้ ของผูบ้ ริโภค
และการจ้างงานของภาคธุรกิจ
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แผนภาพ 42: สหรัฐฯ เผชิญการระบาด COVID-19 ระลอกที่ 3 ซึ่งน�ำไปสู่การกลับมา Lockdown ในหลายรัฐ

Note: 1\ 7-day MA. 2\ The baseline day is the median value from the 5-week period Jan 3 – Feb 6, 2020.
3\ It records the strictness of ‘lockdown style’ policies that primarily restrict people’s behavior such as
school closures and restrictions in movement.
ทีม่ า: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

การเมืองนับเป็นตัวแปรส�ำคัญต่อแรงหนุนการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจ
นาย Joe Biden จากพรรค Democrat ชนะการเลือกตั้ง
ประธานาธิบดีในวันที่ 3 พ.ย. และขึ้นเป็นว่าที่ ประธานาธิบดีคน
ที่ 46 ของสหรัฐฯ อย่างไรก็ดี แม้ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดี
จะแน่ชัดแล้ว ซึ่งจะเข้ารับต�ำแหน่งในวันที่ 20 ม.ค. 2021 แต่ใน
ด้านของสภายังมีความไม่ชัดเจนและมีโอกาสสูงที่จะออกมาเป็น
Divided Government กล่าวคือ พรรค Democrat ครองเสียง
ข้างมากในชัน้ สภาผูแ้ ทนฯ (House) ในขณะทีพ่ รรค Republican
ครองเสียงข้างมากในวุฒิสภา (Senate)
โดยผลการเลือกตัง้ ในชัน้ สภาผูแ้ ทนฯ ค่อนข้างเป็นทีแ่ น่นอน
ว่าพรรค Democrat จะสามารถครองเสียงข้างมากเอาไว้ได้ แต่
ผลการเลือกตัง้ ในชัน้ วุฒสิ ภายังมีความไม่แน่นอน เนือ่ งจากการ
เลือกตัง้ วุฒสิ มาชิก 2 ทีน่ งั่ ในรัฐ Georgia ไม่มผี ใู้ ดได้รบั คะแนน

เสียงเกิน 50% ตามกฎหมาย ส่งผลให้ตอ้ งมีการเลือกตัง้ รอบสอง
(Run-off) ในวันที่ 5 ม.ค. 2021 ซึง่ ล่าสุดพรรค Republican มีที่
นัง่ ในวุฒสิ ภาน�ำพรรค Democrat อยู่ 50 ต่อ 48 ทีน่ งั่ ท�ำให้หาก
พรรค Republican ชนะอีกเพียงทีน่ งั่ เดียว ก็จะสามารถครองเสียง
ข้างมากในวุฒสิ ภาได้แล้ว
ข้อมูลในอดีตชีว้ า่ ในช่วงการบริหารประเทศทีป่ ระธานาธิบดี
ไม่สามารถครองเสียงข้างมากได้ทั้งสองสภา (เป็น Divided
Government) ความไม่แน่นอนของนโยบายเศรษฐกิจจะปรับตัวสูงขึน้
และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มักแข็งค่าในช่วงเวลาดังกล่าว เนือ่ งจากสภา
จะไม่มเี สถียรภาพและการผลักดันนโยบายเศรษฐกิจต่างๆ ท�ำได้ไม่ราบ
รืน่ และมีความไม่แน่นอนสูง ดังจะเห็นได้จากการพิจารณามาตรการ
กระตุน้ เศรษฐกิจเพิม่ เติมในสภาทีม่ าจนถึงขณะนี้ (กลางเดือน ธ.ค.) ได้
กินระยะเวลานานกว่า 6 เดือนแล้ว แต่สภาก็ยงั ไม่สามารถอนุมตั ิ ซึง่ นับ
เป็นความเสีย่ งต่อการฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจ
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แผนภาพ 43: ช่วงการบริหารประเทศทีป่ ระธานาธิบดีไม่สามารถครองเสียงข้างมากได้ทงั้ สองสภา (เป็น Divided Government:
พืน้ ทีส่ ขี าวในกราฟ) ความไม่แน่นอนของนโยบายเศรษฐกิจ (เส้นสีเข้ม) จะปรับตัวสูงขึน้ และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (เส้นประ)
มักแข็งค่าในช่วงดังกล่าว ซึ่งสะท้อนความกังวลของตลาด

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

หากผลการเลือกตัง้ ในวันที่ 5 ม.ค. ออกมาเป็นว่าสภาจะ
อยูใ่ นรูปของ Divided Government เรามองว่าจะส่งผลกระทบ
ต่อประเด็นส�ำคัญดังนี้
1. การออกมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจเพือ่ ลดทอนผลกระทบ
จาก COVID-19 เช่น การให้สวัสดิการว่างงานพิเศษเพิม่ เติม
และการออกโครงการ Paycheck Protection Program
(PPP) ทีช่ ว่ ยพยุงการจ้างงานในธุรกิจขนาดเล็ก
2. การผลักดันนโยบายกระตุน้ เศรษฐกิจขนาดใหญ่วงเงินกว่า
7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่นาย Biden เสนอ จะท�ำได้
ล�ำบาก ซึ่งจะส่งผลให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ไม่
รวดเร็วอย่างที่คาดหวังกันไว้ อย่างไรก็ดี ในทางกลับกัน
การผลักดันแผนการขึ้นภาษีบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
ก็จะท�ำได้ยากเช่นเดียวกัน
3. การขยายเพดานหนี้สาธารณะ (Debt Ceiling) ที่สภา
มีก�ำหนดภายในวันที่ 31 ก.ค. 2021 โดยหากสภาไม่

สามารถอนุมตั ขิ ยายเพดานหนีไ้ ด้ทนั รัฐบาลก็มคี วามเสีย่ ง
ทีจ่ ะผิดนัดช�ำระหนี้ (Default) ซึง่ จะสร้างความกังวลให้กบั
ตลาด รวมทั้งมีความเสี่ยงที่อาจถูกปรับลดอันดับความ
น่าเชื่อถือ (Credit Rating) ของประเทศลง ซึ่งจะส่ง
ผลกระทบต่อต้น ทุนการกู้ยืมเงิน ของรัฐบาลให้เร่งตัว
สูงขึ้น และเป็นปัญหาในภายหลังได้จากการก่อหนี้ที่สูง
เพิม่ ขึน้ มากของรัฐบาลในการรับมือกับวิกฤต COVID-19
ทั้งนี้ ในปี 2013 เคยเกิดความกังวลอย่างมากว่าสภา
อาจไม่สามารถอนุมัติขยายเพดานหนี้ได้ทันก�ำหนด สะท้อนผ่าน
ตลาดพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้น ที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตร
อายุ 1 เดือน ปรับตัวสูงขึ้นเกินพันธบัตรอายุ 3 เดือน หรือเกิด
Inverted Yield Curve ในช่วงใกล้เส้นตายของการขยายเพดาน
หนี้ และสินทรัพย์ปอ้ งกันความเสีย่ งการผิดนัดช�ำระหนีห้ รือ CDS
Spread ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นแรง (แผนภาพ 44 ด้านล่าง)

33

แผนภาพ 44: สภาสหรัฐฯ มีก�ำหนดขยายเพดานหนี้ภายในวันที่ 31 ก.ค. 2021 ซึ่งหากไม่ทันก�ำหนด จะสร้างความกังวล
ให้แก่ตลาดต่อความเสี่ยงที่รัฐบาลจะผิดนัดช�ำระหนี้

ที่มา: Bloomberg, CRS, US Treasury, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

การอนุมัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมที่ล่าช้า ภายใต้
การฟื้นตัวของตลาดแรงงานที่แผ่วลง นับเป็นความเสี่ยงต่อ
การฟื้นตัวของก�ำลังซื้อและเศรษฐกิจ
การฟื้นตัวของตลาดแรงงานแผ่วลงชัดเจนในเดือน พ.ย.
ท่ามกลางสถานการณ์ COVID-19 ทีย่ งั รุนแรงอย่างมาก โดยการ
จ้างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm payrolls) เพิ่มขึ้น 2.45 แสน
รายเท่านั้น ต�่ำสุดนับตั้งแต่เดือน เม.ย. ที่เศรษฐกิจได้รับผลกระ
ทบจาก COVID-19 และต�่ำกว่าที่ตลาดคาดที่ 4.6 แสนราย
โดยการเพิม่ ขึน้ ของการจ้างงานชะลอลงในเกือบทุกหมวด
หลักโดยเฉพาะทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับ COVID-19 ได้แก่ โรงแรมและพัก
ผ่อน (3.1 หมื่นราย vs. 2.7 แสนรายในเดือนก่อน) และค้าปลีก
(-3.5 หมื่นราย vs. 9.5 หมื่นรายในเดือนก่อน) และในหมวดอื่นๆ
ได้แก่ ธุรกิจบริการเฉพาะกิจ เช่น กฎหมาย, โฆษณา, สถานปนิก
และคอมพิวเตอร์ (6.0 หมื่นราย vs. 2.3 แสนรายในเดือนก่อน),
การให้บริการด้านสุขภาพและสังคมสงเคราะห์ (5.9 หมืน่ ราย vs.
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9.1 หมื่นรายในเดือนก่อน), ก่อสร้าง (2.7 หมื่นราย vs. 7.2 หมื่น
รายในเดือนก่อน) และการผลิต (2.7 หมืน่ ราย vs. 3.3 หมืน่ รายใน
เดือนก่อน) มีเพียงการจ้างงานในหมวดการขนส่งและคลังสินค้า
ที่เพิ่มขึ้นมาก 1.45 แสนราย สูงสุดนับตั้งแต่ปี 1997 (vs. 6.2
หมื่นรายในเดือนก่อน) จากแนวโน้มการซื้อสินค้า Online ของผู้
บริโภคที่ก�ำลังมาแรง โดยเฉพาะท่ามกลางการระบาดของไวรัส
ส่วนอัตราการว่างงาน (Unemployment rate) ปรับลดลง
เป็น 6.7% เท่ากับที่ตลาดคาดจาก 6.9% ในเดือนก่อน แต่การ
ลดลงส่วนหนึง่ เป็นผลจากการลดลงของอัตราการมีสว่ นร่วมของ
ก�ำลังแรงงาน (-0.2ppt เป็น 61.5%) โดยมีแรงงานที่ออกจาก
ตลาดแรงงานจ�ำนวนถึง 4 แสนราย นอกจากนี้ แรงงานที่ว่าง
งานมาเป็นระยะเวลานานหรืออย่างน้อย 27 สัปดาห์ได้เพิ่มขึ้น
3.85 แสนราย เป็น 3.9 ล้านราย สูงสุดนับตั้งแต่ปลายปี 2013
และคิดเป็นสัดส่วนกว่า 1 ใน 3 ของแรงงานว่างงานทั้งหมดใน
ขณะนี้

แผนภาพ 45: ตลาดแรงงานยังเปราะบางอย่างมาก โดยการจ้างงานเพิม่ ขึน้ ในอัตราทีช่ ะลอลงเรือ่ ยๆ อีกทัง้ การจ้างงานยัง
ต�ำ่ กว่าก่อน COVID-19 เกือบ 10 ล้านต�ำแหน่ง นอกจากนี้ แรงงานว่างงานอย่างน้อย 27 สัปดาห์ ได้ปรับตัวเพิม่ ขึน้ ต่อเนือ่ ง

Note: 1\ Data as of 27 Nov. 2\ Bloomberg consensus expect unemployment rate at 5.6% at 4Q201,
still high compared to average of 3.7% in 2019.
ที่มา: BLS, Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

การฟืน้ ตัวของตลาดแรงงานสหรัฐฯ อ่อนก�ำลังลงเรือ่ ยๆ
และการจ้างงานยังต�ำ่ กว่าระดับก่อน COVID-19 เกือบ 10 ล้าน
ต�ำแหน่ง สะท้อนถึงภาพรวมทีย่ งั เปราะบางอย่างมาก และนับเป็น
ความเสีย่ งต่อการฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะหากสภายังไม่
สามารถอนุมตั มิ าตรการกระตุน้ เศรษฐกิจทีช่ ว่ ยพยุงก�ำลังซือ้ เช่น
การให้สวัสดิการว่างงานพิเศษเพิม่ เติม และมาตรการทีจ่ ะช่วยพยุง

การจ้างงาน เช่น Paycheck Protection Program (PPP)
โดยผลกระทบจากความล่ า ช้ า ในการอนุ มั ติ ม าตรการ
กระตุ ้ น เศรษฐกิ จ ข้ า งต้ น อาจสะท้ อ นผ่ า นรายได้ ส ่ ว นบุ ค คล
(Personal Income; เส้นสีแดงในแผนภาพ 46) ที่ปรับลดลง
ต่อเนื่องตามการให้สวัสดิภาครัฐที่ทยอยหมดไป ซึ่งกระทบก�ำลัง
ซื้อของผู้บริโภค

แผนภาพ 46: รายได้ส่วนบุคคล (เส้นสีแดง) ปรับลดลงตามสวัสดิภาครัฐที่ทยอยหมดไป โดยสภาก�ำลังอยู่ใน
ระหว่างการพิจารณาอนุมัติมาตรการเพิ่มเติม

ที่มา: Bloomberg, Goldman Sachs, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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นโยบายการเงินจะยังผ่อนคลายอย่างมาก โดยคาด Fed จะ
คงดอกเบี้ยที่ 0-0.25% จนถึงปี 2023 เป็นอย่างน้อย และจะ
ท�ำการเข้าซื้อสินทรัพย์อย่างต่อเนื่อง
ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะยังคงด�ำเนินนโยบายการ
เงินที่ผ่อนคลายอย่างมากในปี 2021 จากการที่คณะกรรมการ
Fed ยังมีท่าที Dovish หรือมีเสียงส่วนใหญ่มากขึ้นที่สนับสนุน
นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายในปี 2021 จากการสับเปลี่ยนผู้
ที่มีสิทธิออกเสียงซึ่งได้แก่ นาย Bostic, นาย Evans, นาง Daly
และนาย Barkin รวมถึงนาย Waller ที่เพิ่งเข้ารับต�ำแหน่ง ที่โดย
รวมมีท่าทีที่ Dovish
โดยคาดอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะคงที่ระดับต�่ำในปัจจุบัน
0-0.25% ไปจนถึงปี 2023 เป็นอย่างน้อย ตามที่ระบุใน Dot Plot
ส่วนหนึง่ เป็นผลจากอัตราเงินเฟ้อทีค่ าดจะยังขยายตัวต�ำ่ กว่าเป้า
หมายที่ 2% แม้ในปี 2021 เงินเฟ้ออาจเร่งตัวขึ้นเกินเป้า 2%
บ้างในช่วงไตรมาส 2 จากผลของฐานทีต่ ำ�่ แต่การปรับเปลีย่ นเป้า
หมายเงินเฟ้อเป็นแบบ ‘เฉลี่ย 2%’ หรือการก�ำหนดเป้าเงินเฟ้อ

แบบเฉลี่ย (Average Inflation Targeting) เมื่อเดือน ก.ย. 2020
จะท�ำให้ Fed สามารถปล่อยให้เงินเฟ้อเร่งตัวขึ้นเกินเป้า 2% ได้
เป็นระยะเวลาหนึง่ โดยทีไ่ ม่มคี วามจ�ำเป็นต้องรีบปรับขึน้ ดอกเบีย้
ด้านการเข้าซื้อสินทรัพย์ เรามองว่า Fed จะยังคงเข้าซื้อ
สินทรัพย์ที่อัตรา 1.2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างน้อยในช่วง
ครึ่งแรกของปี แบ่งเป็นพันธบัตรรัฐบาล (Treasury) เดือนละ 8
หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และตราสารหนี้ที่มีสินเชื่อที่อยู่อาศัย
เป็นหลักประกัน ซึง่ ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ (MBS) เดือนละ 4
หมืน่ ล้านดอลาร์สหรัฐฯ เพือ่ ช่วยหนุนให้สภาวะทางการเงินยังคง
มีความผ่อนคลาย โดย Fed อาจท�ำการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบ
สินทรัพย์ทเี่ ข้าซือ้ โดยการซือ้ สินทรัพย์ทม่ี อี ายุครบก�ำหนดยาวขึน้
(Longer Maturities) เพื่อกดไม่ให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตร
ปรับตัวเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดี ในช่วงครึ่งหลังของปี หากพัฒนาการ
เศรษฐกิจมีการฟื้นตัวที่ชัดเจนมากขึ้น Fed อาจเริ่มส่งสัญญาณ
ในการชะลอการเข้าซือ้ สินทรัพย์ (Taper) ลงบ้าง ซึง่ จะสร้างแรง
กดดันต่อตลาดได้

แผนภาพ 47: คณะกรรมการ Fed จะมีท่าที Dovish ขึ้นในปี 2021

แผนภาพ 48: Fed จะคงดอกเบี้ยตลอดจนปี 2023 เป็นอย่างน้อย
จากเงินเฟ้อที่จะยังขยายตัวต�่ำกว่าเป้าที่ 2%

Note: 1\ Rank according to Bloomberg Fed Spectrometer as of Sep. 2\ Christopher Waller recently
added to the Board seat. 3\ Bloomberg consensus as of Nov 2020.
ที่มา: Bloomberg, Federal Reserve, Daily FX, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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เศรษฐกิจยุโรป
เศรษฐกิจยูโรโซนคาดจะขยายตัว 5.2% ในปี 2021F ตามประมาณการของ IMF ฟื้นตัวขึ้นจากที่คาดจะหดตัว
-8.3% ในปี 2020F จากแรงหนุนของอุปสงค์ทั้งในและนอกประเทศที่ฟื้นตัวขึ้นหลังการแจกจ่ายวัคซีน การเบิกจ่าย
กองทุน EU Recovery Fund วงเงิน 7.5 แสนล้านยูโร และนโยบายการเงินที่จะยังผ่อนคลายอย่างมาก อย่างไรก็ดี
เศรษฐกิจยูโรโซนยังเผชิญความเสี่ยงในระยะสั้นจากสถานการณ์ COVID-19 ที่รุนแรงและน�ำไปสู่การ Lockdown
ครั้งที่สอง รวมทั้งผลกระทบด้านลบจาก Brexit ต่อเศรษฐกิจของกลุ่ม ไม่ว่าจะได้ข้อตกลงทางการค้ากับอังกฤษ
หรือไม่ จากความไม่ราบรื่นในช่วงของการเปลี่ยนผ่าน รวมทั้งผลจากต้นทุนการค้าทั้งในส่วนที่เป็นภาษีและไม่ใช่ภาษี
ที่สูงขึ้น

เศรษฐกิจยูโรโซนคาดจะทยอยฟื้นตัวขึ้น และจะกลับเข้าสู่
ระดับก่อน COVID-19 ราวกลางปี 2022
คาดเศรษฐกิจยูโรโซนจะขยายตัว 5.2% ในปี 2021F ตาม
ประมาณการของ IMF ฟื้นตัวขึ้นจากที่คาดจะหดตัว -8.3% ในปี
2020F จากแรงหนุนของอุปสงค์ทั้งในและนอกประเทศที่ฟื้นตัว
ขึ้นหลังวัคซีนถูกแจกจ่าย นโยบายการคลังที่ผ่อนคลายหนุนโดย

การเบิกจ่ายกองทุน EU Recovery Fund วงเงิน 7.5 แสนล้าน
ยูโร และการระงับการบังคับใช้กฎการคลัง (Fiscal Rules) ที่
เข้มงวด และนโยบายการเงินที่จะยังผ่อนคลายอย่างมาก ทั้ง
ดอกเบี้ยต�่ำและการเข้าซื้อสินทรัพย์อย่างต่อเนื่องของธนาคาร
กลางยุโรป (ECB)

แผนภาพ 49: เศรษฐกิจยูโรโซนคาดทยอยฟื้นตัวขึ้น กลับเข้าสู่ระดับกับ COVID-19 ในกลางปี 2022

Note: 1\ Projections are based on Bloomberg consensus as of Dec 2020.
ที่มา: Bloomberg, ECB, Eurostat, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

อย่างไรก็ดี การฟื้นตัวของเศรษฐกิจจะเป็นไปอย่างค่อย
เป็นค่อยไปเท่านั้น และจะยังไม่กลับเข้าสู่ระดับก่อน COVID-19
จนกว่ากลางปี 2022 ตามคาดการณ์ของตลาด (Bloomberg
consensus) เนื่องจาก 1) เศรษฐกิจจะยังได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ COVID-19 ที่รุนแรงและมาตรการ Lockdown ที่มี
แนวโน้มลากยาวเข้าสูต่ น้ ปี 2021 โดยล่าสุดเยอรมนีได้ขยายการ

บังคับใช้ออกไปจนถึงวันที่ 10 ม.ค. 2) เม็ดเงินกองทุน Recovery
Fund จะยังไม่ถูกเบิกจ่ายจนกว่าจะเข้าสู่ครึ่งหลังของปี และ 3)
การฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจทีไ่ ม่สมมาตรระหว่างประเทศตอนเหนือที่
ร�่ำรวย เช่น เยอรมนี กับประเทศตอนใต้ที่ยากจนกว่าและได้รับ
ผลกระทบจาก COVID-19 มากเนือ่ งจากพึง่ พาภาคการท่องเทีย่ ว
เช่น อิตาลีและสเปน
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แผนภาพ 50: สถานการณ์ COVID-19 ยังน่าเป็นกังวล..

Note: 1\ Projections are based on Bloomberg consensus as of Dec 2020.
ที่มา: Bloomberg, ECB, Eurostat, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

แผนภาพ 51: ..น�ำไปสู่การบังคับใช้มาตรการ Lockdown ครั้งที่สองปลายเดือน ต.ค. ซึ่งมีแนวโน้มลากยาว
จนถึงต้นปี 2021

Note: 1\ It records the strictness of ‘lockdown style’ policies that primarily restrict people’s behavior
such as school closures and restrictions in movement.
ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

กองทุน EU Recovery Fund วงเงิน 7.5 แสนล้านยูโร นับ
เป็นแรงหนุนเศรษฐกิจทีส่ ำ� คัญ โดยเฉพาะกับประเทศอ่อนแอ
อย่างอิตาลีและสเปน โดยเม็ดเงินจะเริ่มเบิกจ่ายในช่วงครึ่ง
หลังปี 2021
กองทุนฟื้นฟูเศรษฐกิจ EU Recovery Fund วงเงิน
7.5 แสนล้านยูโร หรือ 5.5% ของ GDP เพื่อลดทอนผลกระ
ทบจาก COVID-19 นับเป็นแรงหนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
ยูโรโซนที่ส�ำคัญ โดยกองทุนดังกล่าวจะแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก
คือ 1) Recovery and Resilience Facility (RRF) คิดเป็น
วงเงิน 6.73 แสนล้านยูโร แบ่งเป็นเงินอุดหนุนหรือให้เปล่า

(Grants) 3.13 แสนล้านยูโร และเงินกู้ดอกเบี้ยต�่ำ (Loans)
3.6 แสนล้านยูโร และ 2) 6 โครงการที่อยู่ในงบประมาณของ
EU คิดเป็นวงเงิน 7.8 หมื่นล้านยูโร
โดยเงินทุนจะมาจากการออกพันธบัตรร่วมกัน (Joint debt
issuance) ของประเทศสมาชิกทัง้ 27 ประเทศ ก�ำหนดจ่ายคืนใน
ระยะเวลา 30 ปี เริ่มจ่ายตั้งแต่ปี 2028 ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการ
กู้ยืมและลดภาระหนี้ให้กับประเทศที่มีปัญหา โดยประเทศอิตาลี
และสเปน ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจาก COVID-19 จะได้รับเงิน
อุดหนุนมากที่สุดที่ 6.5 หมื่นล้านยูโร (3.7% ของ GDP) และ
5.9 หมื่นล้านยูโร (4.8% ของ GDP) ตามล�ำดับ
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คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission)
ตั้งเงื่อนไขในการขอเงินทุนว่าจะต้องน�ำเงินที่ได้ไปใช้จ่ายในสิ่งที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ EU คือ เน้นการลงทุนในพลังงาน
สีเขียวและการลงทุนใน Digital เป็นหลัก และประเมินว่ากองทุน
ดังกล่าวจะช่วยเพิม่ ผลผลิตทางเศรษฐกิจราว 2% ภายในปี 2024
และเพิ่มการจ้างงานอีก 2 ล้านต�ำแหน่ง ภายในปี 2022

ทั้งนี้ คาดว่ากองทุน EU Recovery Fund จะเริ่มด�ำเนิน
การได้ในวันที่ 1 ม.ค. 2021 และจะเริ่มกระบวนการพิจารณา
แผนการใช้จ่ายของแต่ละประเทศสมาชิก โดยคาดเม็ดเงินจะ
เริ่มเบิกจ่ายได้ตั้งแต่เดือน ส.ค. 2021 เป็นต้นไป ซึ่งนับเป็น
อีกแรงหนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลังของปี

แผนภาพ 52: กองทุน EU Recovery Fund วงเงิน 7.5 แสนล้านยูโร จะช่วยประเทศที่อ่อนแออย่างอิตาลีและ
สเปนมากที่สุด โดยคาดเม็ดเงินจะเริ่มเบิกจ่ายในเดือน ส.ค. 2021

Note: 1\ Top 10 EU member states in terms of EUR volume of grants from the RRF. 2\ Important Programs in
the EU budget to support the green deal, healthcare, innovation as well as solvency instrument to support the
private sector i.e. ReactEU, Horizontal Europe, InvestEU, Rural Development, Just Transition Fund, RescEU.
ที่มา: European Commission, Deutsche Bank, Wikipedia, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

นโยบายการเงินจะยังผ่อนคลายอย่างมาก โดย ECB มีมติ
ผ่อนคลายนโยบายเพิ่มเติมในการประชุมวันที่ 10 ธ.ค. ทั้ง
เพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลามาตรการ PEPP และขยาย
ระยะเวลาโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต�่ำ TLTRO-III
นโยบายการเงินจะยังผ่อนคลายอย่างมากสนับสนุนการ
ฟื้นตัวของเศรษฐกิจยูโรโซนทั้งอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่จะคงอยู่
ในระดับต�่ำและการเข้าซื้อสินทรัพย์อย่างต่อเนื่อง โดยในการ
ประชุมวันที่ 10 ธ.ค. ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ได้มีมติผ่อน
คลายและปรับเปลีย่ นนโยบายทางการเงินเพือ่ ลดทอนผลกระทบ
จาก COVID-19 ดังนี้
• เพิม่ วงเงินการเข้าซือ้ สินทรัพย์ผา่ นมาตรการ PEPP (Pandemic
Emergency Purchase Program) อีก EUR500bn เป็น
EUR1,850bn เท่ากับทีต่ ลาดคาด และขยายระยะเวลาการ
เข้าซือ้ สินทรัพย์ผา่ นมาตรการดังกล่าว 9 เดือน จนถึงเดือน
มี.ค. 2022 เป็นอย่างน้อย นอกจากนี้ ECB ขยายระยะเวลา
การต่ออายุตราสารทีค่ รบก�ำหนดอายุ (Reinvestment) ทีซ่ อื้
ผ่านมาตรการ PEPP ออกไปจนถึงสิน้ ปี 2023 เป็นอย่างน้อย
(จากเดิมระบุจนถึงสิน้ ปี 2022 เป็นอย่างน้อย)
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• ขยายระยะเวลาการด� ำ เนิ น โครงการเงิ น กู ้ ด อกเบี้ ย ต�่ ำ
TLTRO-III ออกไป 1 ปี จนถึงเดือน มิ.ย. 2022 หรือเท่ากับ
เพิ่มการปล่อยกู้อีก 4 ระลอกในแต่ละไตรมาส โดยภายใต้
โครงการดังกล่าว ธนาคารพาณิชย์จะสามารถกู้ยืมในอัตรา
ดอกเบี้ยที่ต�่ำถึง -1.0% ตามแต่ความสามารถในการปล่อย
กู้ให้ได้ตามเป้าหมายของ ECB นอกจากนี้ ECB ยังได้ผ่อน
คลายเงื่อนไขการกู้ยืมบางส่วนเพิ่มเติม เช่น เพิ่มเพดาน
วงเงินที่สามารถขอกู้เป็น 55% ของเงินกู้คงค้างที่เข้าข่าย
ตามที่ ECB ระบุ ณ วันที่ 28 ก.พ. 2019 จากเดิม 50%
ส�ำหรับการปล่อยกู้ตั้งแต่เดือน มี.ค. 2021
• เพิม่ การปล่อยกูผ้ า่ นโครงการเงินกูพ้ เิ ศษ PETROs (Non-targeted
Pandemic Emergency Long-term Refinancing Operations)
4 ระลอกในแต่ละไตรมาสในปี 2021 ซึง่ จะช่วยเสริมสภาพคล่อง
ในระบบการเงิน โดยอัตราดอกเบีย้ จะคิดที่ -0.25%
• คงการเข้าซื้อสินทรัพย์แบบปกติ (APP) ที่อัตรา 2 หมื่นล้าน
ยูโรต่อเดือน โดยยังระบุว่าจะท�ำการซื้อไปเรื่อยๆ ตามความ
จ�ำเป็น เพื่อหนุนผลดีจากอัตราดอกเบี้ยที่ต�่ำ และจะยุติ
มาตรการดังกล่าวก่อนที่จะท�ำการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเล็ก

น้อย โดย ECB จะท�ำการซื้อคืนพันธบัตรที่ซื้อผ่านมาตรการ
APP เป็นระยะเวลาหนึง่ เลยผ่านการปรับขึน้ ดอกเบีย้ ครัง้ แรก
และอาจยาวนานตามความจ�ำเป็นเพือ่ หนุนสภาวะทางการเงิน
ให้มคี วามผ่อนคลายและหนุนให้นโยบายทางการเงินโดยรวม
ผ่อนคลาย
• คงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ได้แก่ Deposit Facility Rate ที่
-0.50% ดอกเบี้ย Main Refinancing Rate ที่ 0.0% และ
ดอกเบี้ย Marginal Lending Rate ที่ 0.25% โดยยังระบุว่า
อัตราดอกเบี้ยจะคงอยู่ที่ระดับนี้หรือต�่ำกว่า “จนกว่าเงินเฟ้อ
จะเร่งตัวเข้าสู่เป้าหมายที่ 2%” ได้อย่างยั่งยืน
ECB มองว่านโยบายการเงินดังกล่าวที่ออกมาข้างต้นจะ
ช่วยหนุนให้สภาวะทางการเงินมีความผ่อนคลายตลอดช่วงวิกฤต
และหนุนการส่งผ่านสภาพคล่องสู่ระบบเศรษฐกิจจริง ซึ่งจะหนุน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและรักษาเสถียรภาพของดัชนีราคาในระยะ
กลาง
ทั้งนี้ ECB มีมุมมองแย่ลงต่อเศรษฐกิจในระยะใกล้จาก
ผลกระทบของ COVID-19 ที่ระบาดในระลอกสอง โดยปรับ
ลดคาดการณ์ GDP ปี 2021F ลงเป็น 3.9% จาก 5.0%
ที่คาดในเดือน ก.ย. โดยนาง Christine Lagarde ประธาน

ECB ย�้ำว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจยังมีความไม่แน่นอนและยัง
ไม่สมบูรณ์ อย่างไรก็ดี ECB มีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นต่อการฟื้นตัว
ของเศรษฐกิจในปี 2022 จากพัฒนาการของวัคซีน โดยปรับเพิ่ม
คาดการณ์ GDP ขึ้นเป็น 4.2% จาก 3.2%
ส่วนเงินเฟ้อ ECB คาดจะเร่งตัวขึน้ เป็น 1.4% ในปี 2023F
ยังคงห่างไกลเป้าหมายที่ 2% อย่างมาก (เงินเฟ้อขยายตัวติดลบ
-0.3% ในเดือน พ.ย.) โดยระบุแรงกดดันเงินเฟ้อคาดจะยังต�่ำ
ท่ามกลางอุปสงค์ที่อ่อนแอ โดยเฉพาะที่เกี่ยวเนื่องกับการท่อง
เที่ยว แรงกดดันค่าจ้างที่ต�่ำ รวมทั้งการแข็งค่าของเงินยูโร ซึ่ง
สะท้อนว่าอัตราดอกเบี้ยจะคงอยู่ในระดับต�่ำในปัจจุบันเป็นระยะ
เวลานาน
อย่างไรก็ดี ECB มีท่าที Dovish น้อยกว่าที่ตลาดคาดไว้
เล็กน้อยในส่วนของมาตรการ PEPP โดยนาง Lagarde ได้ระบุใน
แถลงการณ์หลังการประชุมว่า วงเงินมาตรการ PEPP ทีเ่ พิม่ เติม
EUR500bn นั้น ไม่มีความจ�ำเป็นที่จะต้องเข้าซื้อจนครบวงเงิน
หากสภาวะทางการเงินยังคงอยู่ในระดับที่ผ่อนคลาย นอกจาก
นี้ การขยายระยะเวลาการเข้าซื้อออกไป 9 เดือนนั้น ยาวกว่าที่
ตลาดคาดไว้ที่ 6 เดือน ซึ่งท�ำให้เมื่อคิดเป็นการเข้าซื้อต่อเดือน
จะน้อยกว่าที่ตลาดคาดหวัง

แผนภาพ 53: คาด ECB จะใช้การเข้าซื้อสินทรัพย์เป็นเครื่องมือหลักในการช่วยหนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
ขณะที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายจะคงไว้ที่ระดับต�่ำในปัจจุบัน

Note: 1\ Bloomberg consensus as of Nov 2020. 2\ Assume ECB purchases the full PEPP envelope of
EUR1,850bn at an equal monthly pace (i.e. around EUR72bn/month during Jan 2021-Mar 2022).
ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

Brexit นับเป็นปัจจัยลบต่อเศรษฐกิจ
Brexit นับเป็นอีกหนึง่ ความเสีย่ งส�ำคัญต่อเศรษฐกิจทีย่ งั ต้อง
ติดตาม โดยระยะเวลาของช่วงเปลีย่ นผ่าน (Transition Period) จะ
สิน้ สุดลงในวันที่ 31 ธ.ค. 2020 นี้ และนับตัง้ แต่วนั ที่ 1 ม.ค. 2021

เป็นต้นไป อังกฤษกับ EU จะต้องท�ำการค้าระหว่างกันภายใต้รปู แบบ
ใหม่ ซึง่ ยังคงไม่ชดั เจนในขณะนี้ (กลางเดือน ธ.ค.) ว่าจะออกมาใน
รูปแบบของ No deal คือยังไม่ได้ขอ้ ตกลงการค้าร่วมกัน หรือจะได้ขอ้
ตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement: FTA) ร่วมกันในบางส่วน
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หากทั้งสองฝ่ายไม่ได้ข้อตกลงการค้าร่วมกัน หรือเป็น No
deal ผลกระทบต่อเศรษฐกิจจะมีสูง จากต้นทุนทางการค้าที่จะ
เพิม่ ขึน้ เนือ่ งจากจะต้องคิดอัตราภาษีนำ� เข้า (Tariffs) ระหว่างกัน
ตามที่ก�ำหนดในหลักเกณฑ์ขององค์การการค้าโลก (WTO) โดย
อัตราภาษีน�ำเข้าเฉลี่ยจะอยู่ที่ 3.9% ส�ำหรับสินค้าที่ EU น�ำเข้า
จากอังกฤษ และเฉลี่ยอยู่ที่ 5.2% ส�ำหรับสินค้าที่อังกฤษน�ำเข้า
จาก EU โดยอัตราภาษีน�ำเข้าจะสูงในหมวดอาหาร (12-15%),
เครื่องแต่งกาย (11%) และรถยนต์ (9%)
นอกจากนี้ ยังจะมีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายที่มิใช่ภาษี
เช่น ค่าตรวจสอบสินค้าและค่าจัดท�ำเอกสาร รวมถึงต้นทุนที่อาจ
เกิดขึ้นในช่วงแรกของการแยกตัวออกจากกัน ที่ท�ำให้การท�ำ
ธุรกรรมระหว่างประเทศระหว่างกันในช่วงแรกของการเปลี่ยน

ผ่านไม่ราบรื่น จากเงื่อนไขการท�ำธุรกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิมหากเทียบกับช่วงที่เป็นสมาชิกภาพยุโรปร่วมกัน
โดยในกรณีที่เป็น No deal เศรษฐกิจของอังกฤษอาจลด
ลงเกือบ 8% เมื่อเทียบกับในกรณีที่ยังอยู่ใน EU ซึ่งลดลงรุนแรง
กว่าในกรณีทไี่ ด้ขอ้ ตกลงการค้าร่วมกัน (FTA) ทีค่ าดเศรษฐกิจจะ
ลดลงราว 5% ส่วนผลกระทบต่อ EU โดยรวมไม่สูงนัก (จากการ
ที่ EU พึ่งพึงการค้ากับอังกฤษ ในสัดส่วนที่น้อยกว่าที่อังกฤษพึ่ง
พิงการค้ากับ EU) โดยคาดเศรษฐกิจจะลดลงราว 0.3% ในกรณีที่
เป็น No deal และลดลง 0.1% ในกรณีที่ได้ FTA โดยผลกระทบ
จะแตกต่างกันในแต่ละประเทศสมาชิก ซึ่ง Ireland, Malta และ
Luxembourg จะได้รับผลกระทบมากที่สุด เนื่องจากท�ำการค้า
กับอังกฤษมาก โดยเฉพาะบริการด้านการเงิน

แผนภาพ 54: Brexit จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอังกฤษค่อนข้างมาก (กราฟซ้าย) ขณะที่ผลกระทบต่อ EU
จะจ�ำกัด โดยแตกต่างกันตามแต่ละประเทศสมาชิก

Note: 1\ Estimates are from EU Exit: Long-term economic analysis by HM Government (Nov 2018).
2\ Base on ECB’s Occasional Paper Series No 249/Oct 2020.
ที่มา: HK Government, ECB, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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เศรษฐกิจจีน
เศรษฐกิจจีนคาดจะขยายตัว 8.2% ในปี 2021F ตามประมาณการของ IMF เร่งตัวขึ้นจากที่คาดจะขยายตัว
1.9% ในปี 2020F โดยนับเป็นประเทศที่ฟื้นตัวขึ้นจาก COVID-19 ได้อย่างแข็งแกร่งจากแรงหนุนของมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ การควบคุมการระบาดของไวรัสที่มีประสิทธิผล และส่งออกที่ได้รับอานิสงส์บางส่วนจาก
สินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับ COVID-19 โดยปี 2021 นับเป็นการเริ่มแผนกระตุ้นเศรษฐกิจระยะ 5 ปี ฉบับใหม่ ซึ่งจะเน้น
การเติบโตของเศรษฐกิจอย่างมีคุณภาพ ผ่านยุทธศาสตร์วงจรคู่ขนานหรือ Dual Circulation ที่จะผลักดันอุปสงค์
ในประเทศให้เติบโตขึ้น ส่วนนโยบายการเงิน ต้องจับตาในช่วงครึ่งหลังหากมีการเร่งตัวของเงินเฟ้อและเศรษฐกิจฟื้น
ตัวได้แข็งแรงในวงกว้าง อาจท�ำให้ PBoC ลดการผ่อนปรนนโยบายการเงินลงบ้าง

เศรษฐกิจฟื้นตัวขึ้นจาก COVID-19 อย่างแข็งแกร่ง และกลับ
เข้าสู่ระดับก่อน COVID-19 แล้ว
คาดเศรษฐกิจจีนจะขยายตัว 8.2% ในปี 2021F ตาม
ประมาณการของ IMF เร่งตัวขึ้นจากที่คาดจะขยายตัว 1.9%
ในปี 2020F โดยนับเป็นประเทศที่ฟื้นตัวขึ้นจาก COVID-19 ได้
รวดเร็ว จากแรงหนุนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ การ
ควบคุมการระบาดของไวรัสที่มีประสิทธิผล และส่งออกที่ได้รับ
อานิสงส์จากสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับ COVID-19 และอุปสงค์โลก

ทีฟ่ น้ื ตัว โดยเศรษฐกิจจีนได้ฟน้ื ตัวกลับเข้าสูร่ ะดับก่อน COVID-19
ไปแล้วตั้งแต่ไตรมาส 3
ในปี 2021 คาดว่า GDP จะขยายตัวสูงในไตรมาส 1 จาก
ฐานที่ต�่ำปีก่อน เนื่องจากจีนเผชิญปัญหาการระบาดของไวรัสที่
รุนแรงในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งนับเป็นปัจจัยบวกต่อความเชื่อมั่น
ในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ขณะที่ของประเทศหลักอื่นๆ จะ
เริ่มขยายตัวสูงในไตรมาสที่ 2 จากฐานที่ต�่ำมากเช่นเดียวกัน

แผนภาพ 55: เศรษฐกิจจีนฟื้นตัวขึ้นเกินระดับก่อน COVID-19 ไปแล้ว และคาดจะฟื้นตัวดีขึ้นต่อเนื่อง โดย GDP
ไตรมาส 1/2021 คาดจะขยายตัวสูงจากฐานต�่ำ เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก COVID-19

Note: 1\ Projections are based on Bloomberg consensus as of Dec 2020.
ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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ปี 2021 นับเป็นการเริม่ แผนเศรษฐกิจระยะ 5 ปี ฉบับใหม่ ทีจ่ ะ
เน้นการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างมีคุณภาพ ผ่านยุทธศาสตร์
วงจรคู่ขนาน หรือ Dual Circulation ที่จะผลักดันอุปสงค์ใน
ประเทศให้เติบโต
นโยบายเศรษฐกิจที่ส�ำคัญของปี 2021 คือแผนปฏิรูป
เศรษฐกิจระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14 (ปี 2021-2025) ที่รัฐบาลจีน
เปิดเผยในการประชุมคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน
(Central Committee) เมือ่ ปลายเดือน ต.ค. ซึง่ ได้รวมถึงวิสยั ทัศน์
ของเศรษฐกิจในปี 2035 ด้วย โดยรายละเอียดของแผนปฏิรปู ฉบับ
นีจ้ ะมีความชัดเจนมากขึน้ ในเดือน มี.ค. 2021 ทีจ่ ะมีการพิจารณา
และลงมติเห็นชอบอย่างเป็นทางการอีกครัง้
ตามแผนการปฏิรปู ดังกล่าว รัฐบาลจะมุง่ เน้นให้เศรษฐกิจ
เติบโตอย่างมีคณ
ุ ภาพ (Quality growth) โดยไม่ได้กำ� หนดเป้า
อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจ (GDP) ทีช่ ดั เจน ซึง่ แตกต่างจาก
ในอดีตทีม่ กั ก�ำหนดชัดเจนว่า GDP จะขยายตัวเฉลีย่ เท่าไหร่ เช่น
แผนปฏิรปู ฉบับก่อน (2015-2020) ก�ำหนดเป้า GDP ทีเ่ ฉลีย่
6.5% โดยแผนปฏิรปู ฉบับนี้ รัฐบาลเปลีย่ นเป้าไปทีร่ ายได้เฉลีย่
ต่อหัวของประชากร (Income Per Capita) ทีต่ งั้ เป้าไว้วา่ จะเพิ่ม

ขึ้นอยู่ในระดับเดียวกันกับประเทศพัฒนาแล้วระดับปานกลาง
(Moderately Developed Countries) เช่น สเปนและเกาหลีใต้ ที่
ราว 30,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในปี 2035 จากปัจจุบนั รายได้ตอ่
หัวของประชากรจีนอยู่ที่ 10,262 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งนับเป็นการ
เพิ่มขึ้นราวสามเท่าตัว โดยเมื่อคิดกลับเป็นอัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจจะอยู่ที่เฉลี่ยราว 4.7-5.0% ต่อปี
ยุ ท ธศาสตร์ ส� ำ คั ญ ที่ จ ะผลั ก ดั น ให้ ก ารปฏิ รู ป เศรษฐกิ จ
เป็นไปตามเป้าที่วางไว้คือ ยุทธศาสตร์วงจรคู่ขนาน หรือ Dual
Circulation ที่จะมุ่งเน้นการพัฒนาอุปสงค์ในประเทศภายใต้
สภาพแวดล้อมที่จะเปิดกว้างมากขึ้น โดยรัฐบาลจะสนับสนุนให้
ธุรกิจผลิตสินค้าและบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพมากขึน้ เพือ่ กระตุน้ อุปสงค์
ในประเทศ นอกจากนี้ รัฐบาลจะส่งเสริมการเติบโตของรายได้ของ
กลุม่ ประชากรทีม่ รี ายได้ตำ�่ ผ่านการให้สวัสดิการภาครัฐ เช่น ภาษี
และการให้เงินช่วยเหลือ และการเพิม่ ประสิทธิภาพของสวัสดิการ
ทางสังคม ทัง้ การศึกษา การแพทย์ และทีอ่ ยูอ่ าศัย เพือ่ เพิม่ ก�ำลัง
ซื้อให้กับประชากรกลุ่มนี้ และลดความจ�ำเป็นในการออมเงินเป็น
จ�ำนวนมาก เพื่อสร้างแรงจูงใจในการใช้จ่ายให้เพิ่มมากขึ้น

แผนภาพ 56: แผนกระตุ้นเศรษฐกิจระยะ 5 ปี (ฉบับที่ 14) มี Dual Circulation เป็น 1 ในยุทธศาสตร์ส�ำคัญที่มุ่งเน้นพัฒนา
อุปสงค์ในประเทศให้เติบโตขึ้นแข็งแกร่ง

Note: 1\ According to range of forecasts from economists compiled by Bloomberg.
ที่มา: Bloomberg, CGTN, Xinhua-Global Times, World Bank, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าว จะช่วยปรับสมดุลโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจของจีน ด้วยการเพิม่ สัดส่วนการใช้จา่ ยภาคครัวเรือนต่อ
GDP ให้สูงขึ้น ซึ่งปัจจุบันสัดส่วนดังกล่าวของจีนที่ 39% นั้น ต�่ำ
กว่าประเทศหลักเช่น สหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่น ที่สูงกว่า 50%
อยูม่ าก ขณะทีก่ ารลงทุนเป็นสัดส่วนหลักของเศรษฐกิจจีนที่ 42%

ซึ่งสูงกว่าประเทศหลักอื่นๆ ดังนั้น การปรับสมดุลโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจ ด้วยการเพิ่มสัดส่วนการบริโภคของครัวเรือนและลด
สัดส่วนการลงทุนลง นับเป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะท�ำให้เศรษฐกิจจีน
เติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable Growth) ตามเป้าหมายที่ทาง
การจีนวางไว้

แผนภาพ 57: แผนปฏิรูปเศรษฐกิจฉบับนี้ จะช่วยปรับสมดุลโครงสร้างทางเศรษฐกิจของจีน โดยการเพิ่มสัดส่วน
การบริโภคของครัวเรือนต่อจีดีพี ซึ่งปัจจุบันนั้นต�่ำมากเมื่อเทียบกับประเทศหลัก

Note: 1\ Data as of 2019.
ที่มา: Bloomberg, CEIC, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

นอกจากนี้ รัฐบาลได้เตรียมทีจ่ ะลงทุนในโครงสร้างพืน้ ฐาน
ใหม่ (New Infrastructure) จ�ำพวกเทคโนโลยี เช่น ระบบ 5G
และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ภายใต้วงเงิน
10 ล้านล้านหยวน ในช่วง 5 ปี หรือคิดเป็นปีละประมาณ 2% ของ

GDP โดยการลงทุนในเทคโนโลยี นับเป็นสิ่งที่จะช่วยหนุนให้เกิด
การจ้างงานเพิม่ ขึน้ และเพิม่ รายได้ของประชากร รวมทัง้ สนับสนุน
อุปสงค์ในประเทศ ซึ่งจะเอื้อต่อการบรรลุเป้าหมายของรัฐบาลที่
ต้องการยกระดับประเทศขึ้นเป็นกลุ่มพัฒนาแล้วระดับปานกลาง

แผนภาพ 58: รัฐบาลเตรียมลงทุนโครงสร้างพื้นฐานใหม่จ�ำพวกเทคโนโลยี เช่น 5G และ AI โดยตั้งเป้าลงทุน
10 ล้านล้านหยวนใน 5 ปี หรือราว 2% ของ GDP ต่อปี

ที่มา: Bloomberg, China-briefing, Xinhua, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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ติดตามทิศทางนโยบายการเงิน การดูแลปัญหาธุรกิจรัฐวิสาหกิจ
ทีไ่ ม่สร้างผลก�ำไร (Zombie Firms) และการเพิม่ ความเข้มงวด
ในการผูกขาดของธุรกิจ E-commerce
ในปี 2021 เรามองว่าจะมีประเด็นส�ำคัญเกี่ยวกับนโยบาย
ของจีนที่ต้องติดตาม ดังนี้
1. ทิศทางของนโยบายการเงิน ในปี 2020 รัฐบาลได้ใช้
นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายอย่างมาก เพื่อลดทอนผลก
ระทบของ COVID-19 โดยหลักคือการเพิม่ สภาพคล่องใน
ระบบการเงินอย่างต่อเนื่อง การปรับลดอัตราส่วนเงินกัน
ส�ำรองขัน้ ต�ำ่ ของธนาคารพาณิชย์ (Reserve Requirement
Ratio: RRR) และการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายทั้ง
Reverse Repurchase Rate (OMO) และโครงการเงินกู้
ระยะกลางหรือ MLF ทีส่ ง่ ผลให้อตั ราดอกเบีย้ Loan Prime
Rate (LPR) หรือดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์คิดกับลูกค้า
ชั้นดี ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ PBoC ก�ำหนดให้ธนาคาร
พาณิชย์ใช้อา้ งอิงในการปล่อยกูป้ รับตัวลดลง หนุนสินเชือ่
ให้ขยายตัวสูง และสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ มา
ในปี 2021F เรามองว่านโยบายการเงินอาจจะมีความผ่อน
คลายน้อยลงบ้างในช่วงครึง่ หลังของปี โดยเฉพาะในกรณี
ที่เงินเฟ้อมีแนวโน้มเร่งตัวขึ้นแรง เนื่องจากเศรษฐกิจฟื้น

ตัวเกินระดับก่อนเกิด COVID-19 แล้ว ประกอบกับหนี้
ในระบบที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับสูง ซึ่งจะกระทบต่อ
เสถียรภาพทางการเงินในระยะต่อไปได้
2. การควบคุมธุรกิจที่ไม่สร้างผลก�ำไร หรือ Zombie Firms
โดยเฉพาะในธุรกิจรัฐวิสาหกิจ (SOEs) ซึ่งเราคาดว่า
จะเห็นกลุ่มดังกล่าวผิดนัดช�ำระหนี้ (Defaults) เพิ่มขึ้น
ในปี 2021 เนื่องจากรัฐบาลจะไม่เข้าไปอุ้มเหมือนอย่าง
ที่เคย เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรมีประสิทธิภาพมากยิ่ง
ขึน้ ท่ามกลางเศรษฐกิจทีค่ าดว่าจะฟืน้ ตัวดีขนึ้ ต่อเนือ่ งจาก
COVID-19
3. การเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมการผูกขาดในธุรกิจ
E-commerce โดยในวันที่ 10 พ.ย. 2020 รัฐบาลได้
เปิดเผยร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผูกขาดในธุรกิจ
E-commerce ที่มีความเข้มงวดมากขึ้น ส่วนหนึ่งเพื่อไม่
ให้กจิ การดังกล่าวมีอำ� นาจและผูกขาดมากเกินไป และเพือ่
รักษาผลประโยชน์ของผูบ้ ริโภค ซึง่ รัฐบาลคาดจะเปิดเผย
ร่างกฎหมายที่มีความชัดเจนขึ้นภายในเดือน มิ.ย. 2021
โดยเบือ้ งต้นบริษทั ทีค่ าดว่าจะได้รบั ผลกระทบจากกฎหมาย
ดังกล่าว เช่น Alibaba Group, Tencent, JD.com และ
Pinduoduo Inc.

แผนภาพ 59: นโยบายการเงินอาจมีความผ่อนคลายน้อยลงในช่วงครึ่งหลังของปี 2021 ขณะที่การผิดนัดช�ำระ
หนี้ของภาคธุรกิจคาดจะเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในธุรกิจ SOEs

Note: 1\ Bloomberg consensus as of Nov 2020. 2\ Issuers total notional amount of onshore bonds
outstanding at the time of defaults, as a % of total corporate bonds outstanding at the start of the year.
ที่มา: Bloomberg, Goldman Sachs, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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เศรษฐกิจญี่ปุ่น
เศรษฐกิจญี่ปุ่นคาดจะหดตัว -5.3% ในปี 2020F และฟื้นตัวขึ้นเป็น 2.3% ในปี 2021F ตามประมาณการของ
IMF จากผลกระทบวิกฤต COVID-19 ที่ยังกดดันเศรษฐกิจในทุกภาคส่วน อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจจะได้รับปัจจัยหนุน
จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐก้อนที่ 3 มูลค่าประมาณ 73.6 ล้านล้านเยนหรือราว 13.2% ของ GDP ที่คาด
ว่าจะได้รับการอนุมัติในเดือน ม.ค. และการเป็นเจ้าภาพ Olympics ที่ถูกเลื่อนมาจัดในปี 2021 ทั้งนี้ ต้องติดตาม
การเลือกตั้งประธานพรรค LDP และการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฏรซึ่งจะมีขึ้นในเดือน ก.ย.-ต.ค. ซึ่งเราคาดว่านาย
Yoshihide Suga จะได้รับการเป็นผู้น�ำพรรค LDP ต่อไป ขณะที่จะยังรักษาเสียงข้างมากในสภาไว้ได้

เศรษฐกิจของญีป่ นุ่ ค่อยๆ ฟืน้ ตัวเข้าสูภ่ าวะปกติ อย่างไรก็ตาม
การฟืน้ ตัวยังคงช้ากว่าประเทศหลักอืน่ ๆท่ามกลางสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ COVID-19 ภายในประเทศที่กลับมา
รุนแรงอีกครั้ง
เศรษฐกิจญีป่ นุ่ ยังฟืน้ ตัวช้าเมือ่ เทียบกับประเทศอืน่ สะท้อน
จากดัชนีผจู้ ดั การฝ่ายจัดซือ้ (PMI Index) ทีย่ งั อยูใ่ นเกณฑ์หดตัว
และยังคงมีความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่
จ�ำนวนผูต้ ดิ เชือ้ เร่งตัวขึน้ อย่างรวดเร็วในช่วงปลายปี 2020 ส่งผล

ให้รฐั บาลท้องถิน่ มีการน�ำมาตรการจ�ำกัดการเดินทางกลับมาใช้อกี
ครั้งในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดหนักและมีการระงับโครงการ Go
To Travel ทั่วประเทศเป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค.
2020 - 11 ม.ค. 2021 อย่างไรก็ตาม ทางรัฐบาลกลางยังคงหลีก
เลีย่ งการประกาศสถานการณ์ฉกุ เฉินเหมือนทีเ่ คยท�ำในช่วงเดือน
เม.ย. - พ.ค. เนื่องจากต้องการให้ภาคธุรกิจยังคงเปิดด�ำเนินการ
ต่อไปได้

แผนภาพที่ 60: การฟื้นตัวของเศรษฐกิจญี่ปุ่นช้ากว่าประเทศหลักอื่นๆ สะท้อนจากดัชนี PMI ที่ยังอยู่ในเกณฑ์
หดตัว (ต�่ำกว่า 50)

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

ตลาดคาดว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นต้องใช้เวลานานกว่าประเทศ Bloomberg Consensus) และ IMF คาดว่า GDP จะโตเพียง
หลักอื่นๆ ในการฟื้นตัว โดยน่าจะใช้เวลามากกว่า 3 ปีในการ 2.6% ในปี 2021F แม้จากฐานทีต่ ำ�่ ในปี 2020F ทีค่ าดว่าเศรษฐกิจ
กลับเข้าสู่ภาวะก่อนการแพร่ระบาดของไวรัส ซึ่งตลาด (อิงจาก จะหดตัวถึงกว่า -5.0%
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แผนภาพที่ 61: การฟื้นตัวของเศรษฐกิจญี่ปุ่นคาดว่าต้องใช้เวลามากกว่า 3 ปี ในการกลับเข้าสู่ระดับก่อนการ
เกิดวิกฤต

Note: 1\ Projections are based on Bloomberg consensus as of Dec 2020.
ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

แผนภาพที่ 62: จ�ำนวนผู้ติดเชื้อใหม่เร่งตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องท�ำให้รัฐบาลท้องถิ่นในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาด
หนักต้องน�ำมาตรการจ�ำกัดการเดินทางกลับมาใช้อีกครั้ง รวมถึงการระงับโครงการ Go To Travel ทั่วประเทศ
เป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค. 2020 - 11 ม.ค. 2021 (ประกาศ ณ วันที่ 14 ธ.ค. 2020)

Note: 1\ 7-day MA. 2\ The baseline day is the median value from the 5‑week period Jan 3 – Feb 6, 2020.
3\ It records the strictness of ‘lockdown style’ policies that primarily restrict people’s behavior such as
school closures and restrictions in movement.
ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

การด�ำเนินนโยบายของรัฐบาลชุดของนาย Suga จะมีลกั ษณะ
ไม่ต่างจากยุคของนาย Abe มากนัก
ส�ำหรับการด�ำเนินนโยบายของรัฐบาลชุดของนาย Yoshihide
Suga จะเป็นไปในลักษณะเดียวกับในยุคของนาย Shinzo Abe ได้
ด�ำเนินการไว้กอ่ นหน้านี้ โดยจะยังคงยึดหลักการคล้ายกับนโยบาย
ลูกศร 3 ดอกของ Abenomics คือ 1) ด�ำเนินนโยบายการเงินแบบ
ผ่อนคลาย 2) ใช้นโยบายการคลังในการกระตุน้ เศรษฐกิจและให้ความ
ส�ำคัญกับดุลการคลัง 3) ปฏิรปู โครงสร้างเศรษฐกิจและลดกฏเกณฑ์
เพือ่ เพิม่ ความคล่องตัวในการด�ำเนินกิจการ (Structural reforms)

เช่น การลดค่าบริการโทรศัพท์, การปฏิรปู โครงสร้างการท�ำงานของ
ภาคเอกชนและรัฐบาลให้เป็นแบบดิจทิ ลั (Digitalization), สนับสนุน
การสร้างความแข็งแกร่งให้กบั ธุรกิจในระดับภูมภิ าค
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จะยังคงสานต่อความ
สัมพันธ์กบั พันธมิตรทีส่ ำ� คัญอย่างสหรัฐฯ และคาดว่าจะด�ำเนินการ
ทางการทูตเพือ่ กระชับความสัมพันธ์กบั ประเทศทีม่ ขี อ้ กังขาระหว่างกัน
ก่อนหน้านี้ เช่น จีน เกาหลีใต้ และเกาหลีเหนือ ขณะทีด่ า้ นสิง่ แวดล้อม
มีการตัง้ เป้าหมายให้ญปี่ นุ่ เป็นประเทศทีป่ ราศจากก๊าซเรือนกระจกในปี
2050 และมีการสนับสนุนการลงทุนในเทคโนโลยีเพือ่ สิง่ แวดล้อม
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แผนภาพที่ 63: นโยบายส�ำคัญในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจญีป่ นุ่ ของคณะรัฐมนตรีในยุคของนาย Suga

Note: 1\ As of 30 Nov.
ที่มา: Kyodo, Realpolitics.jp, Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

คาดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจก้อนใหม่ในช่วงต้นปี 2021 จะ
ช่วยหนุนการลงทุนและการบริโภคภาคเอกชน
รัฐบาลได้เปิดเผยร่างมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจก้อนใหม่
มูลค่า 73.6 ล้านล้านเยน หรือราว 13.2% ของ GDP โดยการ
แถลงการณ์ของนายกรัฐมนตรี Suga ระบุวา่ งบประมาณดังกล่าว
มีจุดมุ่งหมายในการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 รวม
ทัง้ ฟืน้ ฟูเศรษฐกิจ การจ้างงานและพัฒนาโอกาสใหม่ๆ ส�ำหรับการ
เติบโตของเศรษฐกิจ เช่น การลงทุนในเทคโนโลยีเพือ่ สิง่ แวดล้อม
และการปรับเปลีย่ นโครงสร้างธุรกิจให้เป็นแบบดิจทิ ลั รวมถึงการ
สนับสนุนสิ่งอ�ำนวยความสะดวกทางการแพทย์ และที่อยู่อาศัย
ส�ำหรับผู้สูงอายุ ตลอดจนการเสริมสภาพคล่องให้กับภาคเอกชน
โดยรายละเอียดวงเงินที่ถูกเปิดเผยมาในปัจจุบันประกอบ
ด้วยงบประมาณหลักๆ อาทิ 1) การป้องกันการแพร่ระบาดของ

COVID-19 วงเงิน 5.9 ล้านล้านเยน 2) การสนับสนุนการปรับ
เปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจภายหลังวิกฤต วงเงิน 18.4 ล้านล้านเยน
3) การสนับสนุนการป้องกันภัยพิบัติ วงเงิน 5.6 ล้านล้านเยน
4) การสนับสนุนการลงทุนในเทคโนโลยีทไี่ ม่กระทบต่อสิง่ แวดล้อม
และการสนับสนุนการลงทุนในโครงสร้างพืน้ ฐานดิจทิ ลั ตามนโยบาย
ของรัฐบาล วงเงิน 2.0 ล้านล้านเยน และ 5) งบประมาณส�ำรอง
วงเงิน 5.0 ล้านล้านเยน
นอกจากนี้ ตลาดยังคาดว่างบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจ
รอบนี้ จะมีการต่ออายุมาตรการ Go To Campaign ออกไป
จนถึงเดือน มิ.ย. จากเดิมที่จะสิ้นสุดในเดือน ม.ค. เพื่อช่วย
กระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ และการออกไปทานอาหาร
นอกบ้าน เป็นต้น

แผนภาพที่ 64: มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจก้อนที่ 3 มูลค่าประมาณ 73.6 ล้านล้านเยน น่าจะผ่านสภา
และเริ่มน�ำมาใช้ได้ในช่วงต้นปี 2021

ที่มา: Cabinet office, Ministry of Finance, Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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ดังนั้น การบริโภคในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2021 คาดว่า ตามสถานการณ์รายได้ทกี่ ำ� ลังกลับเข้าสูภ่ าวะปกติจากการเปิดให้
จะได้รับแรงหนุนจากมาตรการ Go To Campaign โดยการใช้ ภาคธุรกิจสามารถกลับมาด�ำเนินธุรกิจได้มากขึน้ รวมถึงความเชือ่
จ่ายภาคครัวเรือนในปัจจุบันยังคงอ่อนแอกว่าในระดับก่อนเกิด มั่นของผู้บริโภคทีฟ่ ื้นตัวขึ้น
วิกฤต โดยเฉพาะในภาคบริการ ซึง่ คาดว่าการบริโภคนัน้ จะฟืน้ ตัว
แผนภาพที่ 65: การใช้จ่ายภาคครัวเรือนยังคงอยู่ในระดับต�่ำกว่าก่อนเกิดวิกฤต อย่างไรก็ตาม มาตรการของรัฐ
ที่จะประกาศออกมาเพิ่มเติม น่าจะมาช่วยหนุนการฟื้นตัวในส่วนนี้ได้บ้าง

ที่มา: Ministry of Internal Affairs and Communications, Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

แผนภาพที่ 66: การลงทุนคาดว่าฟืน้ ตัวจากเงินสนับสนุนของภาครัฐทีเ่ น้นให้บริษทั เอกชนมีการปรับโครงสร้างธุรกิจ
รวมถึงความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจที่เป็นดัชนีชี้วัดการลงทุนที่ส�ำคัญได้ฟื้นตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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เราคาดว่า BoJ จะยังคงดอกเบี้ยนโยบายตลอดทั้งปี 2021
รวมถึงต่ออายุนโยบายการเพิม่ วงเงินเข้าซือ้ สินทรัพย์ไปจนถึง
เดือน ก.ย. เป็นอย่างน้อย จากเดิมที่จะสิ้นสุดในเดือน มี.ค.
จากผลกระทบของ COVID-19 ทีย่ งั คงรุนแรง และสถานการณ์
เศรษฐกิจทีย่ งั ไม่ฟน้ื ตัวดีนกั ท�ำให้ตลอดทัง้ ปี 2021F เราคาดว่า
BoJ จะคงอัตราดอกเบีย้ ระยะสัน้ ไว้ที่ -0.1% ส�ำหรับเงินส�ำรองส่วน
เกินของธนาคารพาณิชย์ (Excess Reserve) และคงเป้าอัตราผล
ตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี (Yield Curve Control: YCC)
ไว้ทปี่ ระมาณ “0%” และเคลือ่ นไหวในกรอบ +/-0.2% และน่าจะมุง่
เน้นไปทีก่ ารด�ำเนินนโยบายเชิงปริมาณ นัน่ คือ 1) การเข้าซือ้ ETFs
และ REITs ต่อปีที่ 12 ล้านล้านเยน และ 180 พันล้านเยน ตามล�ำดับ

และยังระบุจะเข้าซือ้ ในอัตราทีเ่ หมาะสมตามสภาวะของตลาด
2) การเข้าซื้อตราสารหนี้เอกชนระยะสั้น (Commercial
Paper) และยาว (Corporate Bonds) รวมกันต่อปีที่ 20 ล้าน
ล้านเยน จนถึงเดือน มี.ค. 2021 3) ยกเลิกเพดานการเข้าซื้อ
พันธบัตรรัฐบาลจากเดิมที่ก�ำหนด 80 ล้านล้านเยน ต่อปี และ
4) โครงการเงินกู้ปลอดดอกเบี้ย (Special Funds-Supplying
Operations) ที่ให้สถาบันการเงินน�ำไปปล่อยกู้ให้กับภาคธุรกิจที่
ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 มูลค่า 90 ล้านล้านเยน ทั้งนี้
นโยบายดังกล่าวจะมีก�ำหนดที่จะสิ้นสุดในเดือน มี.ค. 2021 ซึ่ง
เราคาดว่า BoJ มีแนวโน้มที่จะขยายก�ำหนดเวลาออกไปอย่าง
น้อยหกเดือนจนถึงเดือน ก.ย. 2021

แผนภาพที่ 67: นโยบายเชิงปริมาณที่ BoJ น�ำมาใช้เพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินมีแนวโน้มที่จะถูกต่ออายุไปอีก
6 เดือนเป็นอย่างน้อย เนื่องจากยังคงมีความต้องการจากทั้งภาครัฐและเอกชนภายใต้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่เปราะบาง
มากจากผลกระทบของ COVID-19 ที่รุนแรง

Note: 1\ Forecast data as of 8 Dec.
ที่มา: Ministry of Internal Affairs and Communications, BoJ, Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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ติ ด ตามการครบวาระของคณะกรรมการนโยบายการเงิ น ,
โตเกียวโอลิมปิก และการเลือกตั้งในปี 2021
ส�ำหรับในปี 2021 เรามองว่าประเด็นเศรษฐกิจและการเมืองทีต่ อ้ ง
ติดตาม ประกอบด้วย
• การครบวาระของคณะกรรมการนโยบายการเงิน: คณะกรรมการ
นโยบายการเงิน (Policy Board) จะมีสมาชิกทีค่ รบวาระ 2 คน
จากคณะกรรมการทัง้ หมด 9 คน ซึง่ คือนาย Sakurai Makoto
ที่จะหมดวาระในเดือน มี.ค. และ นาง Masai Takako ที่จะ
หมดวาระในเดือน มิ.ย. ซึ่งคาดว่าผู้ที่จะมาสืบทอดต�ำแหน่ง
ของทัง้ 2 คนจะเป็นบุคลากรจากภาคเอกชน โดยทัง้ คูม่ จี ดุ ยืน
ทางนโยบายที่เป็นกลาง ซึ่งท�ำให้เราคาดว่าการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินนโยบายการเงินต่อ
จากนีน้ กั นัน่ หมายความว่านโยบายก็จะยังคงผ่อนคลายอย่าง
มากอยู่ ซึ่งจะช่วยหนุนการฟื้นตัวของกิจกรรมเศรษฐกิจใน
ประเทศ
• โตเกียวโอลิมปิก 2021: มหกรรมโอลิมปิกที่จะจัดขึ้นในช่วง
ปลายเดือน ก.ค. ที่ถูกเลื่อนจากปี 2020 มาจากปี 2021

อย่างไรก็ดี ผลบวกต่อ GDP อาจจะไม่มากอย่างทีเ่ คยประเมิน
ไว้ก่อนหน้านี้ เนื่องจากประชาชนยังคงมีความระมัดระวังใน
การเดินทาง ซึง่ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อจ�ำนวนผูช้ มและและ
นักท่องเทีย่ วทีจ่ ะเดินทางมาในช่วงมหกรรม ท�ำให้คาดว่าจะมี
ผลบวกต่อ GDP เพียงราว 0.2%-0.3%
• การเลือกตั้ง: การเลือกตั้งประธานพรรค LDP ในเดือน ก.ย.
ซึ่งนาย Suga มีแนวโน้มที่จะได้รับเลือกให้เป็นประธาน
พรรคต่ออีกวาระ เนื่องจากแรงสนับสนุนภายในพรรคที่ยัง
คงแข็งแกร่ง หลังจากนั้นในช่วงเดือน ก.ย. หรือ ต.ค. จะ
มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเรามองว่าพรรค
LDP และ Komeito จะยังคงรักษาคะแนนเสียงส่วนใหญ่
ในสภาได้ในการเลือกตั้งที่ก�ำลังจะมาถึง ท�ำให้การเมืองญี่ปุ่น
น่าจะยังคงมีเสถียรภาพส�ำหรับอนาคตอันใกล้ แม้ว่าคะแนน
นิยมรัฐบาลของนาย Suga จะลดลงไปบ้าง จากผลกระทบ
จากการระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ แต่ยังถือว่ายัง
ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนส่วนใหญ่อยู่

แผนภาพที่ 68: เหตุการณ์ทมี่ ผี ลกระทบต่อเศรษฐกิจและการเมืองทีต่ อ้ งจับตามองในปี 2021ได้แก่ 1)
การครบวาระของคณะกรรมการนโยบายการเงิน 2) โตเกียวโอลิมปิก 2021 3) การเลือกตั้ง

ที่มา: Bloomberg, Deutsche Bank, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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เศรษฐกิจไทย
เศรษฐกิจไทยจะทยอยฟื้นตัวต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะขยายตัว +3.4% YoY ในปี 2021F การใช้จ่ายภาครัฐถูก
คาดหวังให้เป็นตัวขับเคลื่อนหลักจากการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการที่อยู่ภายใต้ พ.ร.ก. ให้อ�ำนาจกระทรวง
การคลังกู้เงินฯ 1 ล้านล้านบาท ด้านการบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นในระยะสั้นจากมาตรการกระตุ้นการ
ใช้จ่ายที่ภาครัฐออกมาต่อเนื่องไปยังต้นปี 2021 อย่างไรก็ดี ตลาดแรงงานที่เปราะบางจะยังคงกดดันก�ำลังซื้อในภาพ
รวม ขณะที่ภาคการท่องเที่ยวยังน่าห่วงจากการเปิดประเทศที่เป็นไปอย่างช้าๆ ท�ำให้คาดว่าอาจมีจ�ำนวนนักท่องเที่ยว
ต่างชาติเพียง 6 ล้านคน และมีความเสี่ยงโน้มไปด้านต�่ำอยู่มาก

คาดเศรษฐกิจไทยโต 3.4% ทยอยฟืน้ ตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป
เราคาดว่าเศรษฐกิจไทยได้ผ่านจุดต�่ำสุดในไตรมาสสอง
และจะทยอยปรับตัวดีขนึ้ ต่อเนือ่ ง โดยคาด GDP ในปี 2021F จะ
ขยายตัว +3.4% YoY โดยมีการใช้จ่ายภาครัฐเป็นแรงขับเคลื่อน
ส�ำคัญ โดยเฉพาะเม็ดเงินจาก พ.ร.ก. ให้อำ� นาจกระทรวงการคลัง
กูเ้ งินฯ 1 ล้านล้านบาท ด้านการบริโภคภาคเอกชนมีแรงสนับสนุน
ชั่วคราวจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ภาครัฐระดมออกมา
อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี การส่งออกบริการจะมีแรงฉุดจาก
ภาคการท่องเที่ยวเป็นหลัก โดยเรามีสมมติฐานว่าในปี 2021F

จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่ที่ 6 ล้านคน (ซึ่งต�่ำกว่าปี 2020F
ที่ 6.7 ล้านคน) อิงจากการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เป็นไป
อย่างช้าๆ ทั้งนี้ เราคาดว่า GDP จะกลับสู่ช่วงก่อนที่จะมีการ
แพร่ระบาดของ COVID-19 ในช่วงปลายปี 2022 เป็นอย่างเร็ว
ส�ำหรับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย คาดว่าจะทรงตัวที่ 0.50% จนถึง
สิ้นปี 2021F เนื่องจาก ธปท. มีความต้องการที่จะเก็บกระสุนที่
มีอยู่อย่างจ�ำกัด และเงินเฟ้อที่คาดว่าจะยังอยู่ในช่วงกรอบล่าง
ของกรอบเป้าหมายนโยบายการเงิน

แผนภาพที่ 69: เราคาด GDP จะกลับสู่ช่วงก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในช่วงปลายปี
2022 เป็นอย่างเร็ว

Note: 1\ Projection as of November 2020
ที่มา: NESDC, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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แผนภาพที่ 70: เราคาดว่า GDP ในปี 2021F จะขยายตัว +3.4% YoY โดยภาคการท่องเที่ยวยังน่ากังวล จากจ�ำนวน
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่คาดว่าจะต�่ำกว่าปี 2020F

Note: ( ) = As of projections.
ที่มา: NESDC, BoT, FPO, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการท่องเที่ยวยังน่าห่วง จากการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวที่เป็นไปอย่างช้าๆ
แม้ในเดือน ต.ค. ประเทศไทยได้เริม่ เปิดรับนักท่องเทีย่ วต่างชาติแบบอยูอ่ าศัยระยะยาวผ่านการให้วซี า่ พิเศษ (Special Tourists
VISA: STV) แต่มีนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าเพียง 1,200 คนต่อเดือน นับว่าอยู่ในระดับต�่ำเมื่อเทียบกับราว 3 ล้านคนต่อเดือนใน
ช่วงปกติ จะเห็นได้จากข้อมูลอัตราการเข้าพัก (Occupancy Rate) ที่ชี้ว่าอัตราการเข้าพักในจังหวัดที่มีการพึ่งพิงนักท่องเที่ยวต่าง
ชาติสูง (ตั้งแต่ 40% ขึ้นไป) อยู่ในระดับต�่ำที่ 19.8% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในปี 2019 ที่ 69.2%
ด้านการท่องเที่ยวในประเทศดีขึ้นต่อเนื่อง หลังรัฐบาลออกโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” ประกอบกับมีวันหยุดพิเศษ ส่งผลให้
จ�ำนวนผูเ้ ดินทางรายวันผ่าน 22 สนามบินในประเทศ เพิม่ ขึน้ มาจนใกล้เคียงระดับค่าเฉลีย่ ในปี 2019 (เฉลีย่ 3.9 หมืน่ คนต่อวัน เดือน
พ.ย. vs. 4.5 หมื่นคนต่อวัน ในปี 2019) อย่างไรก็ดี ข้อมูลรายเดือนชี้ว่าการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวในประเทศยังอยู่ในระดับต�่ำกว่า
ค่าเฉลี่ยในปี 2019 อย่างเห็นได้ชัด และไม่อาจชดเชยรายได้ของนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งมีสัดส่วนกว่า 2 ใน 3 ของรายได้การท่อง
เทีย่ วทัง้ หมดได้ ส่งผลให้ธรุ กิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับภาคการท่องเทีย่ ว โดยเฉพาะโรงแรม ภัตตาคาร และคมนาคมขนส่ง ยังได้รบั ผลกระทบ
หนัก โดยเฉพาะในพืน้ ทีท่ มี่ กี ารพึง่ พิงรายได้จากนักท่องเทีย่ วสูง เช่น ภาคกลางและภาคใต้
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แผนภาพที่ 71: จ�ำนวนนักท่องเที่ยวในประเทศฟื้นตัวขึ้น ส่วนหนึ่งได้รับอานิสงส์จากโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน”

Note: 1\ 22 airports (inbound and outbound). 2\ Data is based on average occupancy rate in the province
with a specific range of foreign share of total tourism receipts (2019).
ที่มา: Department of Airports, www.เราเที่ยวด้วยกัน.com, MoTS, CEIC, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

ภาพรวมการส่งออกยังไม่แข็งแรงแม้การส่งออกบางกลุม่ ได้รบั
อานิสงส์จากการแพร่ระบาดของไวรัส
การแพร่ระบาดโควิด-19 กดดันอุปสงค์โลกชะลอลง และ
ส่งผลให้การส่งออกอ่อนแอ โดยสินค้าส่งออกหลักหดตัวต่อ
เนื่องเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) อาทิ ยานยนต์
และชิ้นส่วน ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เครื่องแต่งกายและสิ่งทอ
อย่างไรก็ดี การแพร่ระบาดของ COVID-19 ท�ำให้การส่งออก

สินค้าบางกลุ่มได้อานิสงส์จากนโยบาย Work from home หรือ
ความต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เพิ่มขึ้น อาทิ ผลิตภัณฑ์
ยาง อุปกรณ์โทรคมนาคม และตู้เย็น มองไปข้างหน้า เราคาด
ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในต่างประเทศ
ที่ยังยืดเยื้อ จะกดดันให้อุปสงค์โลกฟื้นตัวช้า และการส่งออก
ของไทยในปี 2021 คาดจะขยายตัว 5.9% จากที่หดตัวสูงถึง
-7.5% ในปี 2020F

แผนภาพที่ 72: ส่งออกสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับการแพร่ระบาดเติบโตดี ขณะที่สินค้าอื่น ยังอ่อนแอจากอุปสงค์โลกที่เปราะบาง

Note: 1\ Heat map represents the comparison for countries and products with different colors
based on a distribution (green = relatively good, red = relatively bad).
ที่มา: BoT, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

54

ไทยลงนามเข้าร่วม RCEP แต่คาดผลประโยชน์จากข้อตกลง
มีจ�ำกัด
ไทยได้ร่วมลงนามในความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ
ระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic
Partnership : RCEP) ในวันที่ 15 พ.ย. ที่ผ่านมา และจะเข้าสู่
การพิจารณาของรัฐสภาก่อนทีจ่ ะให้สตั ยาบัน ทั้งนี้ รัฐบาลคาดว่า
ข้อตกลง RCEP จะมีผลบังคับใช้ได้อย่างเร็วที่สุดภายในกลางปี
2021 ซึง่ จะต้องมีประเทศในกลุม่ อาเซียนให้สตั ยาบันอย่างน้อย 6
ประเทศ (จาก 10 ประเทศ) และรวมกับกลุ่มประเทศคู่เจรจาอีก
อย่างน้อย 3 ประเทศ (จาก 5 ประเทศ)

แม้ว่าข้อตกลง RCEP จะเป็นกลุ่มการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุด
ในโลก แต่ผลประโยชน์ต่อประเทศไทยนั้นอาจมีจ�ำกัด เนื่องจาก
10 ประเทศสมาชิกอยู่ในข้อตกลงการค้าอาเซียน และอีก 5
ประเทศสมาชิกต่างก็เป็นประเทศที่มีข้อตกลงการค้าระหว่าง
กลุ่มอาเซียนที่ไทยเป็นประเทศสมาชิกร่วมอยู่ ส่งผลให้สินค้า
ส่วนใหญ่นั้นได้ลดภาษีไปแล้วตามกรอบ FTA ทั้งนี้ อิงจากงาน
ศึกษาของ Peter A. Pertri and etc. (2017) พบว่า การเข้า
ร่วม RCEP จะส่งผลให้ประเทศไทยมีรายได้ (Real incomes)
เพิ่มขึ้นราว 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในปี 2030 หรือคิด
เป็นสัดส่วน 0.3% ของ GDP

แผนภาพที่ 73: ไทยเข้าร่วม RCEP ซึ่งเป็นความตกลงการค้าเสรี หรือ FTA ที่มีขนาดใหญ่
ที่สุดในโลก

ที่มา: DTN, Thaifta, Mreport, Wikipedia, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

แผนภาพที่ 74: การเข้าร่วม RCEP คาดจะเพิ่มรายได้ของประเทศไทยราว 3 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ หรือคิดเป็นสัดส่วน 0.3% ของ GDP

Note: 1\ TPP11 = Australia, Brunei, Canada, Chile, Japan, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Vietnam.
2\ Estimated by Peter A. Pertri and etc., 2017. 3\ DTN’s simulation under scenario 3: RCEP with an exclusion list of sensitive
items plus service liberalization.
ที่มา: Peterson Institute for International Economics (Peter A. Pertri and etc., 2017), DTN, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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ตลาดแรงงานฟืน้ ตัว แต่ยงั เปราะบาง จากการจ้างงานทีย่ งั ไม่
กลับสู่ปกติ และมีชั่วโมงการท�ำงานที่ไม่เต็มเวลา
การแพร่ระบาดของ COVID-19 ท�ำให้ผปู้ ระกอบการมีความ
จ�ำเป็นต้องลดการจ้างงานหรือลดชัว่ โมงการท�ำงานลง หรือต้อง
หยุดกิจการ โดยในไตรมาส 3 จ�ำนวนคนว่างงานอย่างเป็นทางการ
เพิม่ ขึน้ จากช่วงเดียวกันของปีกอ่ น (YoY) กว่า 3.4 แสนคน ซึง่ เป็น
ระดับทีย่ งั ใกล้เคียงกับไตรมาส 2 ขณะทีผ่ วู้ า่ งงานชัว่ คราวทีถ่ กู จัด
อยูใ่ นกลุม่ ผูม้ งี านประจ�ำท�ำ แต่ไม่ได้ทำ� งาน (With job not work)
เพิม่ ขึน้ จากช่วงเดียวกันปีกอ่ นอีกกว่า 3 แสนต�ำแหน่ง (โดย
แรงงานในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ท�ำงานในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร
จึงได้รบั ผลกระทบอย่างหนักจากจ�ำนวนนักท่องเทีย่ วทีห่ ายไป)

แต่นบั ว่าปรับลดลงมากจากไตรมาส 2 ทีแ่ รงงานกลุม่ นีเ้ คย
พุง่ สูงกว่าปีกอ่ นถึง 2 ล้านต�ำแหน่ง หลังภาคธุรกิจได้ทยอยกลับมา
ด�ำเนินการตามปกติมากขึน้ ตามการผ่อนปรน Lockdown ตัง้ แต่
เดือน พ.ค. เป็นต้นมา ขณะทีก่ ารจ้างงานทีเ่ กิดขึน้ ยังมีชวั่ โมงการ
ท�ำงานทีน่ อ้ ยกว่าปกติ สะท้อนได้จากจ�ำนวนคนทีม่ ชี วั่ โมงท�ำงานต�ำ่
กว่า 30 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ (YoY) เพิม่ ขึน้ มากในช่วงเดือน ก.ค.ต.ค. จากช่วงต้นปี ดังนัน้ การจ้างงานนับว่ามีสญ
ั ญาณทีด่ ขี นึ้ แม้ยงั
ไม่กลับเข้าสูภ่ าวะปกติ ทัง้ ในแง่ของจ�ำนวนการจ้างงานและจ�ำนวน
ชัว่ โมง ซึง่ จะยังเป็นปัจจัยทีถ่ ว่ งก�ำลังซือ้ ของครัวเรือนอยู่

แผนภาพที่ 75: แรงงานที่ว่างงานชั่วคราวเริ่มกลับไปท�ำงาน (รูปซ้ายบน) แต่ยังมีชั่วโมงการท�ำงานน้อยกว่าปกติ (รูปขวาล่าง)

Note: 1\ Employee did not work at all or worked less than one hour but (1) received wage/salary, profits from
business enterprise or farm during the period of absence; or (2) did not receive wages/salary, profits from
business enterprise or farm during the period of absence but had regular jobs or business they would return to.
ที่มา: BoT, NSO, SSO, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

รัฐระดมออกมาตรการกระตุ้นการบริโภคภาคเอกชนในช่วง
4Q20 ต่อเนื่องไปจนถึงต้นปี 2021
หลังจากทีก่ ารแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้กำ� ลังซือ้
ของผูบ้ ริโภคอ่อนแอ รัฐบาลระดมออกมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจ
เพือ่ พยุงการบริโภคภาคเอกชนในเฟส 1 ทีอ่ อกมาในช่วง 4Q20
และได้มกี ารออกมาตรการต่อในเฟส 2 (8 ธ.ค.) ทีข่ ยายระยะเวลา
ในบางโครงการไปจนถึงต้นปี 2021 ประกอบด้วย
1) โครงการ “เพิม่ ก�ำลังซือ้ ให้แก่ผมู้ บี ตั รสวัสดิการแห่งรัฐ”
วงเงิน 2.1 หมื่นล้านบาท ซึ่งจะเพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าบริโภค
อุปโภคทีจ่ ำ� เป็นจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิน่
(ร้านธงฟ้า) ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย 14 ล้านคน จ�ำนวน 500 บาท
ต่อคนต่อเดือน ในช่วงเดือน ม.ค.-มี.ค. 2021

2) โครงการ “คนละครึ่ง” วงเงิน 2.3 หมื่นล้านบาท ซึ่ง
รัฐจะร่วมจ่าย (Co-pay) ค่าใช้จ่ายด้านเครื่องดื่ม อาหาร และ
สินค้าทั่วไป ในอัตรา 50% ไม่เกิน 150 บาท/วัน คนละไม่เกิน
3,500 บาท ให้แก่ผู้ลงทะเบียน 5 ล้านคน และเพิ่มวงเงินให้กับ
ผู้ลงทะเบียนในเฟส 1 จ�ำนวน 10 ล้านคน อีกคนละ 500 บาท
ในช่วงเดือน ม.ค.-มี.ค. 2021
3) โครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” วงเงิน 1.5 หมื่นล้าน
บาท ซึ่งรัฐจะให้ส่วนลด 40% ของค่าที่พัก ค่าตั๋วเครื่องบิน และ
ค่าอาหาร โดยจะเพิ่มจ�ำนวนวันเข้าพักเป็น 15 คืนต่อ 1 สิทธิ
(จากเดิม 10 คืนต่อ 1 สิทธิ) และเพิ่มเพดานการอุดหนุนค่าตั๋ว
เครื่องบินในจังหวัดที่พึ่งพารายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติสูง
ได้แก่ ภูเก็ต กระบี่ พังงา สงขลา สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ และ
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เชียงราย และมีการขยายระยะเวลาในการใช้สิทธิออกไปจนถึง
เดือน เม.ย. 2021
4) โครงการ “ประกันราคาสินค้าเกษตร” วงเงิน 5.7 หมื่น
ล้านบาท แบ่งออกเป็น การประกันราคาข้าว 4.7 หมื่นล้านบาท
และการประกันราคายางพารา 1 หมื่นล้านบาท โดยจากราคา ณ
ปัจจุบนั (ราคาเฉลีย่ เดือน พ.ย.) พบว่าราคาข้าวและยางพาราอยู่
ในระดับต�่ำกว่าราคาประกันหลายรายการ

เราคาดว่ามาตรการเหล่านี้จะช่วยพยุงให้ผู้บริโภคมีก�ำลัง
ซื้อเพิ่มขึ้นและออกมาจับจ่ายใช้สอยอย่างคึกคักในช่วง 4Q20
จนถึงต้นปี 2021 อย่างไรก็ดี หลังมาตรการกระตุ้นการบริโภค
สิ้นสุดลงแล้ว ผู้บริโภคอาจกลับมาระมัดระวังการใช้จ่ายภายใต้
ภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวช้า หลังจากที่ได้มีการเร่งใช้จ่ายไปแล้ว
ในช่วงก่อนหน้า ประกอบกับตลาดแรงงานที่ยังเปราะบางและ
หนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง

แผนภาพที่ 76: รัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นการบริโภคภาคเอกชนอย่างต่อเนื่องไปจนถึงต้นปี 2021

Note: 1\ Farm income guarantee for rice (THB47bn) and rubber (THB10bn)
ที่มา: Royal Thai Government, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

ครม. ต้องเร่งอนุมตั โิ ครงการภายใต้ พ.ร.ก. ให้อำ� นาจกระทรวง
การคลังกู้เงินฯ 1 ล้านล้านบาท ก่อนที่อ�ำนาจในการกู้เงินจะ
สิ้นสุดในเดือน ก.ย. 2021
รัฐบาลอนุมัติโครงการภายใต้ พ.ร.ก. ให้อ�ำนาจกระทรวง
การคลั งกู ้ เงิ นฯ 1 ล้า นล้า นบาทอย่า งต่อ เนื่อ ง โดยปัจจุบัน
(ณ 1 ธ.ค.) ครม. อนุมัติโครงการไปแล้วมูลค่าราว 4.9 แสน
ล้านบาท หรือมีสัดส่วนราว 50% ของงบประมาณ เราคาดว่า
ครม. จะเร่งอนุมัติโครงการที่เหลือภายในปีงบประมาณ 2021
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โดยเฉพาะโครงการที่อยู่ภายใต้มาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจและ
สังคม วงเงิน 4 แสนล้านบาท เนื่องจาก พ.ร.ก. ให้อ�ำนาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินฯ 1 ล้านล้านบาท มีข้อก�ำหนดว่า “ให้
กระทรวงการคลังโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอ�ำนาจกู้เงินบาท
หรือเงินตราต่างประเทศ หรือออกตราสารหนี้ โดยต้องลง
นามในสัญญากู้เงินหรือออกตราสารหนี้ภายในวันที่ 30 ก.ย.
2021” ดังนั้น รัฐบาลจ�ำเป็นต้องเร่งอนุมัติและท�ำสัญญากู้เงิน
ให้เสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณ 2021

แผนภาพที่ 77: รัฐบาลยังเหลือเม็ดเงิน 50% จาก พ.ร.ก. ให้อ�ำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ 1 ล้านล้านบาท
และต้องเร่งท�ำสัญญากู้เงินก่อนอ�ำนาจในการกู้เงินจะสิ้นสุดภายในวันที่ 30 ก.ย. 2021

Note: 1\ As of 30 Dec 2020. 2\ Excluding non specific-province project value based on ThaiME calculation.
ที่มา: Budget Bureau, NESDC, Royal Thai Government, ThaiME, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

การลงทุนภาครัฐยังคงเดินหน้าต่อเนือ่ ง ขณะทีโ่ ครงการ EEC
ส่วนใหญ่จะเริ่มเข้าสู่การก่อสร้างได้ในปี 2021
การลงทุนภาครัฐคาดว่าจะขยายตัวสูงต่อเนื่องในปี 2021
น�ำโดยการลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานในพืน้ ที่ EEC ประกอบด้วย 1)
โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน 2) โครงการท่าเรือ
แหลมฉบัง เฟส 3 และ 3) โครงการท่าเรือมาบตาพุด เฟส 3 ทีจ่ ะ

เริ่มมีการทยอยส่งมอบพื้นที่และเริ่มเข้าสู่ระยะก่อสร้าง ด้านการ
ลงทุนในโครงการสนามบินอู่ตะเภา คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในปี
2022 เนื่องจากติดปัญหาการส่งมอบพื้นที่ นอกจากนี้ โครงการ
รถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตก บางขุนนนท์-ศูนย์วัฒนธรรม และ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ เตาปูน-ราษฎร์บูรณะ อาจมีความ
คืบหน้าเรื่องการประมูลมากขึ้นในปี 2021

แผนภาพที่ 78: การลงทุนภาครัฐมีแนวโน้มเร่งตัวขึ้นในปี 2021 น�ำโดยการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในฟื้นที่ EEC

Note: 1\ Port land reclamation: CNNC - which comprises Prima Marine, Nathalin and Zhonggang Construction
Group (China) won bidding for THB21bn; the rest of the projects such as single rail transfer operation, port
facilities and ICT will see bidding later in 2023-2024. 2\ Timeline is expected to be delayed due to land
expropriation. 3\ MRTA put the bidding on hold to wait for the Supreme Administrative Court’s decision
ที่มา: Local News, MoT, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขรัฐธรรมนูญ จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการอย่าง
เป็นทางการได้ในช่วงครึ่งหลังของปี 2021
รัฐสภาได้มีมติรับหลักการ ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขรัฐธรรมนูญ
มาตรา 256 จ�ำนวน 2 ฉบับที่ยื่นโดยพรรคร่วมฝ่ายรัฐบาลและ
พรรคร่วมฝ่ายค้าน โดยทั้ง 2 ฉบับเสนอให้แก้ไขมาตรา 256
เพื่อเปิดทางให้มีการตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.)
200 คน มาท�ำหน้าที่แก้ไขรัฐธรรมนูญเหมือนกัน แต่มีข้อแตก
ต่างกันตรงที่พรรคร่วมรัฐบาลเสนอให้ ส.ส.ร. 50 คนมีที่มาจาก
การแต่งตั้ง

ส่วนพรรคร่วมฝ่ายค้านเสนอให้ ส.ส.ร. ทั้งหมดมาจากการ
เลือกตัง้ ในขัน้ ตอนต่อไปจะมีการพิจารณาวาระสองและวาระสาม
ในช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ. หลังจากนั้น ร่างฯ จะต้องท�ำกระบวนการ
ประชามติในช่วง มี.ค.-มิ.ย. 2021 ก่อนที่จะน�ำขึ้นทูลเกล้าฯ หลัง
จากนัน้ จะเข้าสูก่ ระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญในช่วงครึง่ หลังของ
ปี 2021 ซึ่งจะต้องใช้เวลาประมาณ 307-457 วัน ดังนั้น คาดว่า
เราจะเห็นร่างฯ ใหม่ ในช่วงครึ่งหลังของปี 2022 ท�ำให้ประเด็น
เรื่องการเมืองเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ จะเกิดขึ้นตลอดใน
ช่วง 2 ปีข้างหน้านับจากนี้

แผนภาพที่ 79: คาดร่าง พ.ร.บ. แก้ไขรัฐธรรมนูญจะเริม่ เข้าสูก่ ระบวนการแก้ไขอย่างเป็นทางการในช่วงครึง่ หลังของปี 2021

Note: 1\ As of 4Dec. 2\As of 5 Sep.
ที่มา: BBC, iLaw, Local News, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

ข่าวดีเรือ่ งการค้นพบวัคซีนหนุนเงินบาทแข็งค่า จากความคาด
หวังของการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว
จากการศึกษาแนวโน้มการเคลือ่ นไหวของค่าเงินตัง้ แต่ใน
ช่วงปี 2000 ถึงปัจจุบัน พบว่า ค่าเงินบาทมักจะแข็งค่า/อ่อนค่า
ระดับปานกลางที่ 5% และระดับสูงที่ 10% ก่อนที่จะเปลี่ยนไป
เคลือ่ นไหวในทิศทางตรงกันข้าม โดยหากสมมติให้เงินบาทแข็งค่า
5% และ 10% จากช่วงเดียวกันปีก่อน (YoY) เท่ากันทุกเดือน
ของปี 2021 จะท�ำให้มีโอกาสได้เห็นค่าเงินบาทในบางช่วงเดือน
แตะระดับที่ 28-29 บาทได้
อย่างไรก็ดี ในความเป็นจริงเรามองว่ามีความเป็นไปได้ยาก
ทีค่ า่ เงินบาทจะแข็งค่า 5-10% ในตลอดทุกเดือนๆ เพราะจะสร้าง

กังวลให้แก่ภาคธุรกิจทัง้ ในเรือ่ งการฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจและความ
สามารถทางการแข่งขันด้านการส่งออก โดยเฉพาะสินค้าทีม่ คี วาม
อ่อนไหวสูง เช่น สินค้าโภคภัณฑ์ เป็นต้น อีกทัง้ จะสร้างแรงกดดัน
ไปยัง ธปท. ให้มกี ารด�ำเนินนโยบายเชิงรุกมากขึน้ เพือ่ ช่วยลดแรง
กดดันต่อการแข็งค่าของค่าเงินบาท
ทีผ่ า่ นมามาตรการที่ ธปท. น�ำออกมาใช้เพือ่ ช่วยดูแลค่าเงิน
บาท สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) การปรับปรุง
เกณฑ์ที่เอื้อให้เงินทุนไหลออก อาทิ การอนุญาตให้นักลงทุนราย
ย่อยสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ หรือการอนุญาตให้ผู้
ส่งออกสามารถฝากเงินไว้ในต่างประเทศโดยไม่จำ� กัดเวลา และ 2)
การลดปริมาณเงินไหลเข้า อาทิ การลดการออกพันธบัตรระยะสัน้
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การป้องปรามการเก็งก�ำไรค่าเงินบาทด้วยการจ�ำกัดการปล่อยสภาพ
คล่องบาทให้กบั นักลงทุนหรือสถาบันการเงินแต่ละกลุม่ อย่างไรก็ดี
จากข้อมูลในอดีตพบว่ามาตรการสกัดการแข็งค่าของเงินบาทอาจ
ช่วยชะลอให้เงินบาทแข็งค่าช้าลงได้บา้ ง โดยความมีประสิทธิผล
ของนโยบายจะขึ้นอยู่กับบริบทของสถานการณ์เศรษฐกิจในช่วง
เวลานัน้ ว่าเป็นอย่างไร ซึง่ ส่วนใหญ่แล้วทิศทางการเคลือ่ นไหวของ
ค่าเงินบาทจะขึน้ อยูก่ บั ปัจจัยต่างประเทศเป็นส�ำคัญ

ทั้งนี้ เราคาดเงินบาทเฉลี่ยในปี 2021F จะอยู่ที่ 30.2 บาท
ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้นจากปี 2020F (vs. 31.3 บาทต่อ
ดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2020F) ตามทิศทางการอ่อนค่าของเงิน
ดอลลาร์สหรัฐฯ และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะจาก
ข่าวดีเรื่องการพัฒนาวัคซีน ซึ่งคาดว่าจะท�ำให้มีนักท่องเที่ยวต่าง
ชาติเดินทางเข้ามาในประเทศเป็นการทัว่ ไปได้มากขึน้ โดยเฉพาะ
ในช่วงไตรมาส 4

แผนภาพที่ 80: มาตรการสกัดการแข็งค่าของเงินบาทของธปท. ช่วยชะลอการแข็งค่าของเงินบาทได้บ้าง แต่ความสัมฤทธิ์ผล
ของนโยบายขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างประเทศเป็นส�ำคัญ

ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

ไทยมีเสถียรภาพเศรษฐกิจในปี 2021F ยังแข็งแรงหากเทียบ
กับประเทศในตลาดเกิดใหม่
แม้เศรษฐกิจได้รบั ผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาด
ของ COVID-19 ทีท่ ำ� ให้จำ� นวนนักท่องเทีย่ วฟืน้ ตัวได้ชา้ และท�ำให้
เศรษฐกิจไทยน่าจะขยายตัวได้ไม่สงู มากนักในปี 2021F แต่หาก
เปรียบเทียบด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจกับประเทศในตลาดเกิดใหม่
ด้วยกัน นับว่าประเทศไทยยังมีความแข็งแกร่งกว่าโดยเปรียบเทียบ

ด้วยแรงหนุนจากความแข็งแรงในส่วนของเงินทุนส�ำรองระหว่าง
ประเทศทีส่ งู การเกินดุลบัญชีเดินสะพัด รวมทัง้ เงินเฟ้อและการ
ว่างงานทีต่ ำ�่ แม้วา่ การขยายตัวของ GDP อาจอยูใ่ นกลุม่ ทีไ่ ม่โดด
เด่นเท่ากับประเทศอืน่ ๆ จึงนับว่าเศรษฐกิจไทยยังมีเสถียรภาพ และ
ทนทานต่อแรงเสียดทานได้ดกี ว่าประเทศอืน่ ๆ ในตลาดเกิดใหม่ แม้
ในภาวะวิกฤต
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แผนภาพที่ 81: ในปี 2021F ประเทศไทยจะมีเสถียรภาพแข็งแกร่งที่สุด เมื่อเทียบกับประเทศตลาดเกิดใหม่

Note: 1\ Heat map represents the country comparison for various indicators with different colors based on a distribution
(green = relatively good, red = relatively bad). Indicators of external debt and reserves forecasts are based on Trading
Economics, whilst others are based on IMF’s estimate. For short-term external debt forecast, the 2021 figure is assumed
as the same percentage share of external debt as 2020 which is based on the 1Q20 or 2Q20 actual data.
ที่มา: IMF, World Bank, BoT, Trading Economics, theglobaleconomy.com, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
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