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เศรษฐกิจไทย....มองข้ามไปปีหน้า
ปรับลดคาดการณ์ GDP ไทยปี 2563 หดตัว 5.7%yoy จากเดิมคาดหดตัว 1.4% เพื่อสะท้อนผล
COVID-19 ซึ่งกระทบฟันเฟืองขับเคลื่อนเศรษฐกิจทุกตัวมากกว่าคาด
โดยประเมินเศรษฐกิจไทยจะ
ค่อยๆฟื้นตัวในช่วง 2H63 จากการทยอยเปิดธุรกิจ, มาตรการพยุงของรัฐผ่าน พ.ร.ก. 3 ฉบับ 1.9
ล้านล้านบาท, ดอกเบี้ยนโยบายทีท่ รงตัวต่ำ 0.5% ส่วนปี 2564 คาด GDP พลิกกลับมาขยายตัว 3.6%

SET Index
มูลค่าตลาด (พันล้านบาท)
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GDP 1Q63 ติดลบเพียง 1.8% ดีกว่าคาด
GDP งวด 1Q63 ติดลบ 2.2%qoq, -1.8%yoyดีกว่าทีคาด ผลจาก .)ภาคการบริโภคครัวเรือน +3%
ผลจากประชาชนอยู่บา้ น กักตุนอาหาร .)ส่งออกงวด 1Q63 ขยายตัว 1.5% ผลจากส่งออกทองคํา
และอาวุธฯ 3.) Change In Inventories สูงถึง . หมืนล้านบาทเพิมขึน 2. เท่าจาก Q62 แต่หาก
ดู GDP ฝังภาคผลิตหลายอุตสาหกรรมเข้าสูภ่ าวะถดถอย สัดส่วนเพิมขึนอยู่ที 60% ของ GDP

งวด 2Q63 คาดเศรษฐกิจหดตัว 11%yoy หดตัวมากที่สุดของปีนี้ และค่อยๆดีขึ้นในช่วง 2H63
เศรษฐกิจไทยงวด Q63 ASPS ประเมินจะเป็ นไตรมาสทีหดตัวมากทีสุดของปี คือคาดหดตัว
11%yoy,-15.1%qoq และขนาด GDP จะหายไป . แสนล้านบาทเมือเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า
เนืองจากเดือน เม.ย.-พ.ค. หลายประเทศ Lockdown ทําให้กิจกรรมเศรษฐกิจทัวโลกหดตัว, ภาคธุรกิจ
ต่างประเทศและในประเทศชะลอการลงทุน, แนวโน้มผูว้ า่ งงานเพิมขึน ฯลฯ อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจ
ไทยจะค่อยๆหดตัวน้อยลงในงวด Q63 เป็ นต้นไป หลังจากภาคธุรกิจทยอยเปิ ดและมีปัจจัยสนับสนุน
จากมาตรการพยุงเศรษฐกิจของภาครัฐเฟส 3 ผ่าน พ.ร.ก. 3 ฉบับวงเงิน . ล้านล้านบาท (อัดฉีดเงิน)
รวมถึงรัฐเร่งโครงการลงทุนขนาดใหญ่ และผลบวกจาก กนง. ดอกเบียนโยบายทีทรงตัวตําที . %

ปรับลดคาดการณ์ GDP ปี 2563 หดตัว 5.7% และปี 2564 จะขยายตัว 3.6%
ASPS ปรับลด GDP ปี 2563 หดตัว . %yoy หรือ มูลค่า GDP หายไปราว แสนล้านบาท(เดิม
คาด - . %) Consensus คาดเฉลีย - . % ผ่านการปรับลดสมมติฐานคือ การบริโภคเหลือ - . %(
เดิม - . %),ลงทุนเอกชน - . % (เดิมคาด - . %) และส่งออก&นําเข้า เหลือ - % และ - . %(
เดิมคาด - . %และ - . %) ขณะทีสมมติฐานอืนๆยังคงเดิม ขณะทีปี
คาด GDP พลิกกลับมา
ขยายตัว . % อยู่ที 10.7 ล้านล้านบาท ถือว่ายังไม่กลับไปจุดเดิมเมือเทียบกับปี
และระดับ
การเติบโตยังตํา เมือเทียบกับภูมิภาคฟิ ลิปินส์ อินโดรัเซีย และมาเลเซียที IMF คาดเติบโต - %

ตัวเลือกการลงทุนเน้นหุ้น Defensive และ High Dividend
ภาวะเศรษฐกิจทีเข้าสูภ่ าวะชะลอตัว หนุนอัตราดอกเบียฯทรงตัวตําไปอีกสักระยะหนึง ตัวเลือก
ลงทุนแนะนําหุน้ Defensive (BCPG, BDMS, CPALL, ADVANC) หุน้ ปั นผลสูง (DIF, LH, TTW)

ตัวเลือกการลงทุนที่ฝ่ายวิจัยแนะนำ
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ฐกฤต ชาติเชิดศักดิ์
นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
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วรรณพฤกษ์ โกมลวิทยาธร
นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 110506
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หุ้ นปั นผลสู ง
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เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม
นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน, ปัจจัยทางเทคนิค

55.46

เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 004132

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ASPS
ข้อมูลในเอกสารฉบับนี รวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลทีน่าเชือถือ อย่างไรก็ดี บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด ไม่สามารถทีจะยืนยันหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูลเหล่านีได้ ไม่ว่าประการใดๆ บทวิเคราะห์ในเอกสารนี จัดทําขึน
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ตาม ล้วนเป็ นผลจากการใช้วจิ ารณญาณของผูอ้ ่าน โดยไม่มีสว่ นเกียวข้องหรือพันธะผูกพันใดๆ กับ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด ไม่ว่ากรณีใด
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GDP 1Q63 ติดลบเพียง 1.8% ดีกว่าคาด
สภาพัฒน์ฯ (สศช.) รายงาน GDP งวด 1Q63 หดตัว . %yoy(หดตัว 2.2%qoq) แตะระดับตําสุด
ในรอบ ปี เดือน แต่หดตัวน้อยกว่าทีตลาดและ ASPS คาดซึงเป็ นผลจาก
การบริโภคครัวเรือ น (ราว 50%ของ GDP) ขยายตัว 3% ดีกว่าคาดเนืองจากผลกระทบ COVID19 ทําให้ประชาชนส่วนใหญ่กกั ตัวอยู่ในบ้าน จึงมีการกักตุนอาหาร เช่น ทูน่า, บะหมีสําเร็จรูป
และเครืองดืมเพิมขึน (สัดส่วนราว 30% ของการบริโภค) และการใช้สาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า,
ประปา (10% ของการบริโภค) เพิมขึน ขณะทีการบริโภคกลุม่ อืนๆ ชะลอตัวลง
ยอดส่ง ออก (ราว 68.9% ของ GDP) หน่วยดอลลาร์ในงวด 1Q63 ขยายตัว 1.5% ดีกว่าทีคาด
ทังนีเนืองจากมีในงวดนีการส่งออกทองคําพุ่งขึนแรง และการส่งออกอาวุธยุทธโธปกรณ์กลับไปยัง
สหรัฐ หลังเสร็จสินการซ้อมรบ และหากพิจารณารายตลาดพบว่า ตลาดส่งออก เช่นฮ่องกง,
อินโดนีเซีย, สิงคโปร์, กัมพูชา และสหรัฐยังขยายตัว แต่ตลาดส่งออกหลักหลายตลาดยังหดตัว
เช่น ยุโรป, ญีปุ่ น, จีน
การเปลียนแปลงสิน ค้าคงเหลือ (Change In Inventories) งวด Q63 เพิมขึนเป็ น . หมืน
ล้านบาท หรือเพิมขึน 2. เท่า เทียบกับ Q62 อยูท่ ี . หมืนล้านบาท บ่งชีได้วา่ มีสินค้าทีผลิตมี
มากกว่าสินค้าทีขายได้ เป็ นผลมาจากมูลค่า GDP ฝังภาคการผลิต (Production-side GDP) มี
มูลค่าสูงกว่า GDP ฝังรายจ่าย (Demand-side GDP) แสดงถึงสินค้าทีผลิตออกมามีจาํ นวน
มากกว่าสินค้าทีขายได้ สาเหตุบางส่วนมาจากการระบาดของไวรัส COVID-19 ทําให้มีการสะสม
สินค้าคงเหลือ เพือหลีกเลียงความเสียงจากห่วงโซ่อปุ ทาน (Supplychain) ทีถูกระงับจาก
มาตรการควบคุมโรค เช่น การปิ ดโรงงาน, การจํากัดการเดินทาง และการปิ ดประเทศ เป็ นต้น
อย่างไรก็ตาม ฟั นเฟื องขับเคลือนเศรษฐกิจอืนๆ ในงวด Q63 อาทิเช่น การใช้จ่ายรัฐและการ
ลงทุนภาครัฐ,ลงทุนเอกชน ยังหดตัว จากผลกระทบของ COVID-19 และผลของรัฐชะลอการ
เบิกจ่าย
อีกด้านหนึง ของ GDP คือ ด้านการผลิต (Supply-side GDP) ในงวดนี พบว่ามีบางภาคเศรษฐกิจ
ทีเข้าสูภ่ าวะ Technical Recession แล้ว กล่าวคือ หดตัว %qoq ต่อกันอย่างน้อย 2 ไตรมาส เช่น
การผลิตสินค้าอุตสาหกรรม และการก่อสร้าง และอีกหลายภาคเข้าข่าย Technical Recession
เช่น การขนส่ง, โรงแรม, การสือสาร, อสังหาริมทรัพย์ เป็ นต้น โดยรวมแล้วภาคเศรษฐกิจทีเกิด
หรือเข้าข่าย Technical Recession มีสดั ส่วนรวมเกือบ 60% ของ GDP ไทย ซึงสูงกว่างวด 4Q62
ทีมีภาคเศรษฐกิจทีเกิด หรือเข้าข่าย Technical Recession ราว 40%
GDP ด้านการผลิต (Production-side)
ภาคการผลิต

Share(%)

GDP รวม
สินค ้าอุตสาหกรรม
ก่อสร ้าง
การขนส่ง
โรงแรม และภัตตาคาร
การสือสาร
อสังหาริมทรัพย์
สุขภาพ
บริการวิชาชีพ และวิชาการ
ซ่อมแซมสินค ้า และบริการส่วนบุคคล
บริการนําเทียว และให ้เช่า
การบันเทิง
ขายส่ง ขายปลีก
การเงิน
เกษตร
การศึกษา
ไฟฟ้ า
เหมืองแร่

100.0
26.3
2.5
6.5
6.1
5.7
4.0
2.3
2.0
1.5
1.6
1.1
16.4
7.6
6.0
3.2
3.0
2.2

1Q62
1.0
-1.3
2.0
1.2
3.1
2.4
0.6
1.9
-0.7
0.2
0.3
2.1
0.6
0.5
4.8
1.7
1.3
-1.6

2Q62
0.3
-0.2
0.3
-0.2
-1.2
3.2
-0.6
1.0
0.7
0.5
0.6
0.5
0.8
1.3
2.7
-0.1
1.9
3.3

%qoq
3Q62
0.3
-0.3
-0.4
0.2
1.6
1.2
1.6
0.1
0.8
1.3
0.2
6.4
1.7
1.7
-3.2
-0.8
-3.2
-1.0

4Q62
-0.2
-0.5
-3.9
2.7
2.8
3.5
1.0
2.5
0.8
1.0
1.4
3.0
1.9
-0.2
-5.8
1.0
-1.1
0.1

1Q63
-2.2
-1.5
-6.2
-8.5
-26.4
-3.3
-0.3
-2.5
-0.2
-1.4
-8.7
-0.6
0.0
1.7
0.4
1.7
3.5
0.4

สถานะ
Technical Recession

เข้าข่าย Technical
Recession

ไม่เกิด Technical
Recession

ทีมา: สศช.
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งวด 2Q63 คาด GDP เป็นไตรมาสทีต่ ิดลบแรง และเป็น Bottom ของปี
แนวโน้มเศรษฐกิจไทยงวด Q63 ASPS ประเมินจะเป็ นไตรมาสทีหดตัวมากทีสุดและคาดเป็ น
Bottom ของปี และประเมินในช่วงทีเหลือของปี นีปัจจัยลบ (ผลกระทบจาก COVID-19 ทียังมีอยู่
ทําให้เศรษฐกิจโลกหดตัว, ภาคธุรกิจต่างประเทศและในประเทศชะลอการลงทุน,
แนวโน้ม
จํานวนผูว้ า่ งงานเพิมขึน ฯลฯ) มีนาหนั
ํ กมากกว่าปั จจัยบวก อาทิ การทยอยเปิ ดภาคธุรกิจ,
มาตรการพยุงเศรษฐกิจของภาครัฐเฟส 3 ผ่าน พ.ร.ก. ฉบับวงเงิน . ล้านล้านบาท รวมถึงคาด
รัฐเร่งโครงการลงทุนขนาดใหญ่ จากปั จจุบนั ทีความคืบหน้ามีเพียงรถไฟฟ้าสายสีสม้ ตะวันตก
ศูนย์วฒ
ั นธรรมฯ-บางขุนนนท์)
โดยรวมคาดฟั นเฟื องเศรษฐกิจทีเคยขยายตัวในงวด Q63 (การบริโภคครัวเรือนและยอดส่งออก)
จะไม่ได้ขยายตัวต่อ เช่นเดียวกับฟั นเฟื องขับเคลือนอืนๆทีหดตัวในงวด Q63 (การลงทุนภาครัฐ,
การลงทุนเอกชน) คาดหดตัวต่อ
ปั จจัยลบกดดันเศรษฐกิจในช่วงทีเหลือของปี

(-) หลักๆ คือ

COVID-19 ทียังแพร่ร ะบาดทัวโลกและวัค ซีน ทียังอยู่ใ นช่วงทดสอบ (คาดวัค ซีน จะสามารถ
ใช้เ ร็วสุด ในงวด Q64) ทําให้ทวโลกรวมถึ
ั
งไทยยังเข้มงวดและจํากัดการเดินทางเข้า-ออก
ประเทศ อาทิ การกําหนดให้ผทู้ ีเดินทางมาจากต่างประเทศจะต้องถูกกักตัวเพือสังเกตอาการเป็ น
เวลา 14 วัน ก่อน (เริมต้นตังแต่ช่วงต้นเดือน เม.ย. จนถึงปั จจุบนั ) รวมถึงในประเทศยังคงมาตรการ
เว้นระยะห่าง (Social distancing) ผลกระทบหลักๆ ได้แก่
ภาคท่องเทียว : ASPS ประเมินทังปี 2563 ยังชะลอตัวลง สะท้อนจากจํานวนนักท่องเทียวทัวโลก
ทีปรับลดลงแรงตังแต่ตน้ ปี และยังไม่เห็นสัญญาณฟื นตัว (ดังรูป) และภาคท่องเทียวในประเทศ
โดยปกติ งวด Q63 จะเป็ นไตรมาสทีเป็ น Low season ทุกปี และปี นีเกิด COVID -19 ทําให้
โรงแรมหลายแห่งมีการปิ ดให้บริการ เนืองจากไม่คมุ้ กับการให้บริการ
จํานวนนัก ท่อ งเทียวต่างประเทศรายวัน ทีเดิน ทางผ่านสนามบิน หลัก แห่ง

ทีมา : กระทรวงท่องเทียว, ธนาคารแห่งประเทศไทย

ภาคการค้าระหว่างประเทศ : ASPS คาดส่งออกไทยในช่วงทีเหลือของปี 2563 มีแนวโน้มชะลอ
ตัวลง อ้างอิงจากคาดการณ์ IMF ทีคาดผลกระทบ COVID-19 ทําให้คาด World GDP และ
World Trade volume Growth พลิกกลับมาหดตัว - %yoyเดิมคาด 3.3%) และหดตัว –
11%yoy(เดิมคาด 2.9%) ถือเป็ นระดับตําสุดตังแต่ปี 2473 ทีเกิดภาวะเศรษฐกิจตกตําครังใหญ่
(Great Depression)
อย่างไรก็ตาม ความเสียงอีกประเด็นทีเคยกดดันเศรษฐกิจไทยในปี
คือ สงคราม
การค้า (Trade war) อาจกลับมาอีกครัง มิ.ย.
เป็ นต้นไป สะท้อนจากสัญญาณของสงคราม
การค้าระหว่างสหรัฐกับจีนทีมีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึนมาอีกครัง ภายหลังวุฒิสภาสหรัฐมีมติ
ผ่านร่างกฎหมาย Holding Foreign Companies Accountable Act ส่งผลให้บริษัทสัญชาติ
ต่างประเทศ (โดยเฉพาะจีน) ทีจดทะเบียนซือขายในตลาดหุน้ สหรัฐอาจถูก ระงับการซือขาย หรือ
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ถูกเพิกถอนออกจากตลาด (Delisting) สําหรับขันตอนต่อไป ร่างกฎหมายดังกล่าวจะเข้าสูก่ าร
พิจารณาของสภาผูแ้ ทนราษฎรสหรัฐ ก่อนทีจะส่งต่อให้ประธานาธิบดีลงนามเพือบังคับใช้เป็ น
กฎหมายต่อไป
ASPS : ประเมินความคืบหน้าของร่างกฎหมายดังกล่าว อาจสร้างแรงกดดันต่อบริษัทจีนทีจด
ทะเบียนในตลาดหุน้ สหรัฐ ซึงปั จจุบนั มีอยู่ราว 165 บริษัท และอาจเป็ นปั จจัยสําคัญทีทําให้ความ
ตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนกลับมาเพิมขึน และอาจนําไปสูส่ งครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีน
หวนหลับมาอีกครังได้ ภายหลังจากทีทัง 2 ประเทศลงนามสงบศึกสงครามการไปในช่วงต้นเดือน
ม.ค. 2563 ทีผ่านมา ซึงนับเป็ นปั จจัยสําคัญสําคัญอีกปัจจัยหนึงทีกดดันการส่งออกของไทย
ในช่วงทีเหลือของปี 2563
การส่งออกและนําเข้าของไทยและโลก

ทีมา: Bloomberg

IMF คาดการณ์ก ารเติบ โตเศรษฐกิจ โลกปี

-

ทีมา : IMF

มาตรการควบคุม การระบาดไวรัส COVID-19 ของไทย ภายใต้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และประกาศ
ห้ามออกนอกเคหสถาน (Curfew) เวลา 22.00-04.00 มีผลตังแต่วนั ที 26 มี.ค. – 16 พ.ค. 2563
และการปิ ดสถานทีเสียงต่อการระบาด เช่น ห้างสรรพสินค้า, ร้านอาหาร, ร้านตัดผม (แม้ปัจจุบนั
ผ่อนคลายให้กลับมาเปิ ดได้บา้ ง แต่ตอ้ งมีการควบคุมทีเข้มงวด และบางสถานทียังไม่สามารถเปิ ด
ได้ เช่น โรงภาพยนต์, สถานบันเทิง เป็ นต้น) ผลกระทบหลักๆ คือ
การบริโภคภาครัวเรือน (C) : จํานวนลูกจ้างและสถานประกอบการในไทยหยุดกิจการชัวคราว
ส่งผลทําให้คนว่างงานเพิมขึน (ดังรูป) อีกมุมหนึงการประกาศ Social distance ปิ ดสถานเสียงต่อ
การแพร่ระบาดทําให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจยังไม่ฟืนตัว สะท้อนจากข้อมูลด้านการเดินทางของ
ไทย ซึงงรวบรวมโดย Apple (Apple Mobility Trends Reports) พบว่า ช่วงกลางเดือน พ.ค. 2563
กิจกรรมการเดินทางมีแนวโน้มฟื นตัวขึนมาบ้าง เมือเทียบกับจุดตําสุดราวช่วงต้นเดือน เม.ย.
แต่ยงั คงอยู่ในระดับตําเมือเทียบกับก่อนเกิดการระบาดของไวรัส COVID-19 ในช่วงต้นปี 2563
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เห็นได้จากการขับรถ และการเดินของประชาชน ยังหดตัว 35.6% และ 63.9% ตามลําดับ เมือ
เทียบกับช่วงต้นปี 2563 สะท้อนถึงสถานการณ์ทียังไม่เข้าสูภ่ าวะปกติ
สถานประกอบการในไทยทีหยุด กิจ การชัวคราว และข้อ มูล ด้านการเดิน ทางของไทย

ทีมา : กระทรวงแรงงาน

ทีมา : Apple Mobility Trends Reports, ASPS

การลงทุนเอกชน : ในช่วงทีเหลือของปี 2563 มีแนวโน้มชะลอตัวต่อ สะท้อนได้จากดัชนีชีนําการ
ลงทุนของภาคเอกชนยังส่งสัญญาณชะลอตัว เช่นการนําเข้าสินค้าทุน (เช่นเครืองจักร) งวด 1Q63
หดตัวต่อเนืองเป็ นไตรมาสที 2 โดยหดตัว 2.9%yoy จากงวด 4Q63 ทีหดตัว 1.8%
เป็ นไปในทิศทางเดียวกับอัตราการใช้กาํ ลังการผลิต (Utilization rate) เดือน มี.ค. 2563 ทีปรับ
ลดลงอย่างเห็นได้ชดั เมือเทียบกับช่วงต้นปี 2563 สะท้อนถึงภาคเอกชนลดกําลังการผลิตลง
บางส่วนมาจากการระบาดของไวรัส COVID- ทีเริมระบาดรุนแรงในเดือน มี.ค. 2563 ส่งผลให้มี
การปิ ดสถานทีเสียง เช่น โรงงาน
การนําเข้าสิน ค้าทุน และอัต ราการใช้ก าํ ลังการผลิต

ทีมา: กระทรวงพาณิชย์, สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

อย่างไรก็ต ามปั จ จัยหนุน เศรษฐกิจ ไทยในช่วงทีเหลือ ของปี

ยังมีจ าก

 การเปิ ดภาคธุรกิจ (Reopen) ทียังทยอยเปิ ดแบบค่อยเป็ นค่อยไป เมือช่วงต้นกลางเดือน พ.ค.2563 ทีผ่านมา ล่าสุด ศบค. กําลังพิจารณาพิจารณาผ่อนคลายใน
ระยะที 3 ซึงคาดคาดว่าจะเป็ นกิจการทีมีความเสียงปานกลาง-สูง เช่น กิจกรรมทีใช้
พืนทีปิ ด หรือมีการเว้นระยะห่างน้อย ได้แก่ โรงภาพยนตร์, ฟิ ตเนส, ศูนย์ประชุม เป็ นต้น
(ดังรูป)
ASPS : ประเมินธุรกิจทีได้รบั การผ่อนคลายน่าจะกลับมาเปิ ดอย่างค่อยเป็ นค่อยไป
เพราะมาตรการควบคุมการระบาดอืนๆ ยังมีอยู่ เช่น การเว้นระระยะห่าง, การจํากัด
จํานวนผูใ้ ช้บริการ หรือจํากัดเวลาใช้บริการ เป็ นต้น รวมไปถึงผูบ้ ริโภคอาจยังมีความ
กังวลอยู่ในระดับหนึง จึงอาจชะลอการจับจ่ายใช้สอยออกไปได้ ส่งผลให้กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจมีแนวโน้มฟื นตัวได้อย่างจํากัด
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การผ่อ นคลายให้ก ิจ การกลับ มาดําเนิน งานในแต่ล ะระยะ

ทีมา: ASPS รวบรวม

 มาตรการพยุงเศรษฐกิจของภาครัฐเฟส ผ่าน พรก. ฉบับ วงเงินรวม . ล้านล้าน
บาท ซึงแบ่งเป็ นมาตรการจากกระทรวงการคลัง ล้านล้าน โดยมุ่งไปทีภาคการบริโภค
และ กระตุน้ การลงทุนโครงสร้างพืนฐาน และมาตรการจากธนาคารแห่งประเทศไทย ที
เน้นไปทีเงินกูด้ อกเบียตํา (Soft loan) และการกดูแลตราสารหนี (รายละเอียดดังตาราง)
โดย ASPS ให้นาหนั
ํ กต่อว่าความคืบหน้าของการจัดหาเงินทุนและเบิกจ่ายเงินได้
เพียงพอ จะเป็ นไปตามเป้าทีวางไว้หรือไม่
พ.ร.ก.กระตุ้น เศรษฐกิจ เฟส วงเงิน . ล้านล้านบาท
มาตรการ

วงเงิน
(ล้านบาท)

กระทรวงการคล ัง
พ.ร.ก. กู ้เงิน 1 ล ้านล ้าน
ด ้านเยีย วยาทางเศษฐกิจ เช่น จ่ายเงิน 5,000 บาท เวลา 6 เดือน และอืนๆ
ด ้านฟื นฟูประเทศ เช่น ลงทุนโครงสรา้ งพืนฐานในชุมชน
ด ้านสาธารณสุข เช่น การป้ องกันโรค และวัคซีน
รวม

1,000,000
555,000
400,000
45,000
1,000,000

ธนาคารแห่งประเทศไทย
พ.ร.ก. Soft Loan ดูแล SMEs
ี รภาพตลาดตราสารหนี
พ.ร.ก. จัดตังกองทุน BSF ดูแลเสถ ย
รวม
รวมมาตรการเงินกู ้ และอ ัดฉีดเงิน แต่ไม่รวมมาตรการดูแลเสถีย รภาพการเงิน
รวมทงสิ
ั น

500,000
400,000
900,000
1,500,000
1,900,000

ทีมา: ASPS รวบรวม

 การเร่งรัดโครงการลงทุนขนาดใหญ่: ตามแผนการลงทุนโครงสร้างพืนฐานปี
มี
โครงการลงทุนโครงสร้างพืนฐานทีจะเข้าสูข่ นตอนการประมู
ั
ล
โครงการ วงเงินรวม
. ล้านล้านบาท เช่น โครงการรถไฟทางคูเ่ ด่นชัย-เชียงของ วงเงิน . หมืนล้านบาท
, รถไฟทางคูบ่ า้ นไผ่-นครพนม วงเงิน . หมืนล้านบาท, รถไฟฟ้าสายสีแดง วงเงิน .
หมืนล้านบาท, รถไฟฟ้าสายสีสม้ ตะวันตก วงเงิน . แสนล้านบาท, รถไฟฟ้าสายสี
ม่วงใต้ วงเงิน . แสนล้านบาท เป็ นต้น
แต่ทว่า การระบาดของไวรัส COVID- ส่งผลให้ภาครัฐหันไปมุ่งไปช่วยเหลือประชาชน
ทีได้รบั ผลกระทบเป็ นหลัก
เป็ นเหตุให้ช่วง Q ยังไม่มีงานประมูลออกมา โดย
ปั จจุบนั มีเพียงโครงการรถไฟฟ้าสายสีสม้ ตะวันตก
(ศูนย์วฒ
ั นธรรมฯ-บางขุนนนท์)
วงเงิน . แสนล้านบาท (คิดเป็ นประมาณ % ของโครงการในปี
) ทีมีความ
คืบหน้า โดยล่าสุดได้ขายซองประมูลเรียบร้อยแล้ว และคาดว่าจะทราบผลผูช้ นะในช่วง
เดือน ส.ค.
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โครงการลงทุน ขนาดใหญ่ปี 2563

ทีมา: ประชาชาติธุรกิจ

ปรับลดคาดการณ์ GDP ปี 63 เหลือหดตัว 5.7% และปี 64 ขยายตัว 3.7%
ฝ่ ายวิจยั ASPS ประเมินปั จจัยแวดล้อมดังกล่าว โดยรวมทําให้มีการปรับลดคาดการณ์ GDP
ปี
ลงเป็ นหดตัว . %yoy(เดิมคาด - . %) Consensus คาดหดตัวเฉลีย - . % ผ่านการ
ปรับลดสมมติฐาน หลักๆ คือ การบริโภคครัวเรือนปรับลดเหลือ - . % จากเดิมคาด - . %
(ช่วงวิกฤติตม้ ยํากุง้ ช่วงปี 2540 พบว่าการบริโภคหดตัวเฉลีย 5%yoy), ลงทุนเอกชนปรับลดเหลือ
-4.5% จากเดิมคาด - . % และภาคการค้าระหว่างประเทศ (ส่งออกและนําเข้า) ปรับลดเหลือ
-9% และ - . % จากเดิมคาด - . % และ - . % ตามลําดับ ขณะทีสมมติฐานอืนๆยังคงเดิม
ได้แก่ การลงทุนรัฐ, การใช้จ่ายภาครัฐ ค่าเงินบาท/ดอลลาร์ และราคานํามันดิบดูไบ ขณะที
เศรษฐกิจไทยปี
คาดจะพลิกกลับมาขยายตัวอีกครัง . %yoy(ดังตาราง) หรือ GDP ปี
หายไปราว แสนล้านบาท และปี
จะกลับมาอยู่ที 10.7 ล้านล้านบาท ถือว่ายังไม่กลับไปจุด
เดิมเมือเทียบกับปี
และยังเป็ นระดับตําสุดเมือเทียบกับประเทศอืนๆในภูมิภาค (อ้างอิง
IMF คาด GDP Growth ปี
ฟิ ลิปปิ นส์คาด . % อินโดนีเซีย . %มาเลเซีย 9%)
เศรษฐกิจ ไทยรายไตรมาส

ทีมา : สภาพัฒน์ฯ, ASPS คาดการณ์
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สมมติฐานคาดการณ์ GDP ปี 2563-2564
2563F

2560A 2561A 2562A 1Q2563A
ASPS(ใหม่)

2564F

ASPS(เดิม) สภาพัฒน์ฯ(ใหม่) สภาพัฒน์ฯ(เดิม) ASPS

GDP Growth%(CVM)

3.9% 4.1% 2.4%

-1.8%

-5.7%

-1.4%

-5.0%

1.5%

3.6%

การบริโภคครัวเรือน (C)

3.2% 4.6% 4.5%

3.0%

-2.5%

-1.3%

-1.7%

3.5%

2.2%

ลงทุนภาคเอกชน

1.7% 3.9% 2.8%

-5.5%

-4.5%

-2.5%

-4.2%

3.2%

2.0%

ลงทุนภาครัฐ

-1.2% 3.3% 0.2%

-9.3%

2.0%

2.0%

5.6%

4.8%

10.0%

การบริโภคภาครัฐ(G)

0.5% 1.8% 1.4%

-2.7%

2.5%

2.5%

3.6%

2.6%

2.0%

การส่งออกX(ดอลลาร์)

10.0% 7.5% -3.2%

1.5%

-9.0%

-5.5%

-8.0%

1.4%

2.0%

การนําเข้า M(ดอลลาร์)

14.7% 13.7% -5.4%

-1.2%

-12.5%

-6.0%

-13.2%

2.7%

1.0%

อัตราแลกเปลียน(บาท/ดอลลาร์) 34

33

31.1

31.3

31

31

n.a.

n.a.

31

ราคานํามันดิบ(เหรียญ/บาร์เรล) 55

65

61.66

50.5

40

40

n.a.

n.a.

45

ทีมา : ASPS คาดการณ์

Consensus คาด GDP ปี 2563-2564

ทีมา: ASPS รวบรวม

วิกฤต COVID-19 เทียบกับวิกฤติปี 2540
ASPS ประเมินวิกฤตเศรษฐกิจทีเคยเกิดขึนในอดีตของไทยคือ วิกฤตต้มยํากุง้ เทียบกับปัจจุบนั
วิกฤต COVID-19 พบว่า
วิก ฤตต้ม ยํากุ้งปี 2540-2541 : สาเหตุการเกิดจากไทยเปิ ดเสรีทางการเงินเมือปี 2532-2537 ทํา
ให้สามารถพึงพา จัดหาเงินทุนจากต่างประเทศได้สะดวก และเกิดการลงทุนเกินตัว และเกิดฟอง
สบูใ่ นภาคอสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ โดยเศรษฐกิจไทยในช่วงนัน เป็ นดังนี
1.) ทุนสํารองระหว่างประเทศของไทยลดลงตํามาก โดยเหลืออยู่เพียง 2.59 หมืนล้านเหรียญใน
เดือน ส.ค.
(ปั จจุบนั ไทยมีทนุ สํารอง 2.3 แสนล้านเหรียญ)
65%ของหนี
2.)หนีต่างประเทศของไทยสูงมากสะท้อนจากหนีต่างประเทศระยะสันสัดส่วน
ต่างประเทศรวม (เทียบกับหนีต่างประเทศไทย ปี
รวมกัน พันล้านเหรียญฯ ตําสุดเป็ น
อันดับ และหนีต่างประเทศระยะสันสัดส่วน 41%)
3.) ไทยขาดดุลบัญชีเดินสะพัดต่อเนืองตังแต่ปี 2530-2539 (เทียบกับปี
บัญชีเดินสะพัดติดต่อกัน)

-

ไทยเกินดุล

วิก ฤต COVID-19 ปี
: สาเหตุเกิดจากการระบาดไวรัส COVID-19 ซึงจุดกําเนิดคือ จีน
และแพร่ระบาดไปทัวโลก
ขณะทีไทยปั จจุบนั ควบคุมและจํากัดการติดเชือรายใหม่ได้ดีมาก
สะท้อนจากผูต้ ิดเชือรายใหม่ตากว่
ํ า รายติดต่อกันตังแต่ เม.ย.
แต่ปัจจัยสําคัญ คือ
วัคซีนป้องกัน COVID-19 ยังอยู่ในช่วงพัฒนา (คาดวัคซีนจะสามารถใช้เร็วสุดงวด Q64) ทําให้ทวั
โลกยังต้องระวังการติดเชือ กระทบกิจกรรมทางเศรษฐกิจทังหมดหยุดชะงัก
ASPS ประเมิน ว่าทังวิก ฤตทัง 2 รอบมีค วามเหมือ นกัน คือ
 เศรษฐกิจ ไทยหดตัวหนัก เหมือ นกัน คือ วิกฤตต้มยํากุง้ พบว่า GDP ไทยติดลบ 2.6% yoy ในปี
และหดตัวหนักสุด . %yoy ในปี 2541 หรือ GDP ปี 2541
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หายไปราว . แสนล้านบาท และพบว่า GDP หดตัวติดต่อกัน ไตรมาส (ตังแต่งวด
2Q2540- 4Q2541) และพลิกกลับขยายตัวครังแรกในงวด Q2541 เทียบกับวิกฤต
COVID-19 ASPS คาดหดตัว - . % และจะหดตัวอย่างน้อย ไตรมาส โดยรวม GDP
ปี
หายไปราว แสนล้านบาท และปี
จะกลับมาอยู่ที 10.7 ล้านล้านบาท ถือ
ว่ายังไม่กลับไปจุดเดิมในปี
(ดังรูป)
การเติบ โตของเศรษฐกิจ ไทยสมัยวิก ฤติปี

เทียบกับ ปั จ จุบ นั

ทีมา : สภาพัฒน์, ธปท., ASPS

 ฟั น เฟื องขับ เคลือนเศรษฐกิจ หยุด พร้อ มกัน ใกล้เ คียงกัน คือ
วิกฤตต้มยํากุง้
ฟั นเฟื องเศรษฐกิจเกือบทุกตัวหยุดขับเคลือน ทังลงทุนรัฐ ลงทุนเอกชน การบริโภคใน
ประเทศ (กระทบหลักๆคือ ชนชันบน) ยกเว้นภาคส่งออกทียังขยายตัวได้ดี เนืองจาก
รัฐบาลมีการลอยตัวค่าเงินบาทจาก 25 บาทเหรียญไปอยู่ที 56 บาท/เหรียญ (สูงสุดเมือ
ม.ค. 2541) และทําให้โครงสร้างเศรษฐกิจไทยเปลียนไปพึงพาภาคส่งออกตังแต่ปี
เป็ นต้นมา ดังรูป เมือเทียบกับวิกฤต COVID-19 พบว่า ทุกตัวหยุดขับเคลือน
อย่างฉับพลัน ลงทุนรัฐ, ลงทุนเอกชนม การบริโภคในประเทศ (กระทบหลักๆคือ ชนชัน
บน ชนชันล่าง) และทีสําคัญ คือ ภาคส่งออก และท่องเทียวก็ชะลอตัวด้วย
โครงสร้างเศรษฐกิจ ไทยช่วงปี 2536-2543 และปั จ จุบ นั

ทีมา: สภาพัฒน์

 รัฐออกมาตรการกระตุ้น ทังฝั งการเงิน และการคลังควบคู่ก นั เหมือ นกัน คือ ทัง
วิกฤต รัฐอัดฉีดเงินทีมุ่งไปภาคการบริโภค, ลดอัตราดอกเบียนโยบายเหมือนกัน ฯลฯ
แต่วิกฤต COVID-19 ครังนี รัฐมีใช้วงเงินกระตุน้ ทางการคลังมากกว่า ถึง . % ของ
GDP เทียบกับ วิกฤตต้มยํากุง้ ทีใช้วงเงินราว . % ของ GDP และมาตรการทาง
การเงิน ธปท.มีการลดอัตราดอกเบียนโยบายตําสุดเป็ นประวัติการณ์ และการให้สินเชือ
ของ ธปท. ทีมากกว่า (ดังตาราง)
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มาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจ ของรัฐในช่วงวิก ฤติยาํ กุ้ง และวิก ฤติ COVID-19

ทีมา: ASPS รวบรวม

คาด กนง. คงดอกเบี้ยฯ ต่ำที่ 0.5% อย่างน้อยตลอดปี 2563
แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี
ทีเห็นสัญญาณหดตัวแรง ทําให้นบั ตังแต่ตน้ ปี กนง. ปรับลดอัตรา
ดอกเบียนโยบายรวม ครังๆ ละ . % ล่าสุดอยูท่ ี 0.5% (ตําสุดเป็ นประวัติการณ์) และจาก
ล่าสุด กนง.ยังส่งสัญญาณพร้อมใช้นโยบายการเงิน
ข้อสังเกตผลการประชุม กนง. รอบ พ.ค.
ผ่อนคลายเพิมเติม (บ่งชีได้วา่ ดอกเบียในอนาคตมีโอกาสลดลงได้อกี ) และหากพิจารณาปั จจัย
แวดล้อมพบว่ายังมีโอกาสเปิ ดช่องให้ใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายต่อ ดังนี
 อัตราดอกเบียทีแท้จริงไทย (ดอกเบียฯปัจจุบนั หักเงินเฟ้อ) เป็ นบวกอยู่ราว . % ทําให้
ยังมีช่องว่างในการลด (เงินเฟ้อล่าสุด ติดลบ % และในช่วงทีเหลือของปี คาดจะยังติด
ลบต่อ)
 เศรษฐกิจไทยปี
คาดหดตัวแรงสุดในงวด Q63 และยังมีความไม่แน่นอนเรืองการ
แพร่ระบาดของ Covid-19 ระยะที (2nd wave) ยังมีอยู่ แม้ปัจจุบนั ไทยจะควบคุม
จํานวนผูต้ ิดเชือได้ดี
อัต ราดอกเบียนโยบายไทย VS. ตลาดหุน้ ไทย

ทีมา : Bloomberg

อย่างไรก็ตาม ในอนาคตหาก กนง. ปรับลดอัตราดอกเบียนโยบายลงอีก จะทําให้ Market Earning
Yield Gap ขยายตัวกว้างขึน เชือว่าจะส่งผลบวกต่อ SET Index จากศึกษาของ ASPS พบว่าการ
ปรับลดอัตราดอกเบียลงทุกๆ 0.25% จะช่วยหนุนให้ P/E เป้าหมายของตลาดหุน้ ไทยปรับตัวสูงขึน
ได้ราว 0.8-0.9 เท่า (ดังตาราง)
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อัต ราดอกเบีย และ P/E ของ SET Index

1 Yr. Bond Yield

SET Earning Yield

PER

Chg. PER

0.00%

5.50%

18.2

-

-0.25%

5.25%

19.0

0.87

-0.50%

5.00%

20.0

1.82

ทีมา: ASPS

ตัวเลือกการลงทุนเน้นหุ้น Defensive และ High Dividend
แนวโน้ มเศรษฐกิจไทยปี
ทีเข้ าสู่ภาวะชะลอตัว หนุนอัตราดอกเบียฯทรงตัวตําสุด
เป็ นประวัติการณ์ต่อไปอีกสักระยะหนึง เชือว่าเม็ดเงินจะไหลไปหาหุ้นทีปลอดภัย และมี
เบาะรองรับ กลยุทธ์การลงทุนแนะนํา 2 Theme คือ
 หุ้น Defensive อาทิ RATCH, BDMS, CPALL, ADVANC
 หุ้นปั นผลสูง อาทิ DIF, LH, TTW
ตัวเลือ กการลงทุน ภาวะเศรษฐกิจ ชะลอ และดอกเบียตํา เลือ กหุน้
Company Sector

Mkt. cap.
(Bn Baht)

Last Price
FairValue Upside Div Yield 20F (%)
(22/05/2020)

หุ้ น Defensive
BCPG
BDMS
CPALL
ADVANC

32.98

ENERG
HELTH

330.55

16.50
20.80

19.70
23.80

19.4%
14.4%

3.94
1.19

COMM
ICT

560.44

68.75
188.50

78.00
210.00

13.5%
11.4%

1.85
3.44

617.59

หุ้ นปั นผลสู ง
DIF

ICT

172.23

16.30

n.a.

n.a.

6.40

LH

PROP
ENERG

81.26

6.80
13.90

8.00
15.10

17.6%
8.6%

6.10
4.31

TTW

55.46

ทีมา: ASPS
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