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ภาวะเศรษฐกิจและการลงทุน 
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 

บลจ. กรุงไทย 
สภาวะเศรษฐกิจ 
เศรษฐกิจสหรัฐฯ กลับมาขยายตัวสูงในไตรมาสที่ 4 โดยเพิ่มขึ้น 6.9%  Annualized, SA โดยหลักๆ มาจากการลงทุนใน

ภาคเอกชนท่ีเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะสินค้าคงคลังในภาคธุรกิจท่ีปรับตัวเพิ่มขึ้น ตามการกักตุนวัตถุดิบเพื่อการผลิตจากปัญหาการขนส่งทำ
ให้การส่งมอบล่าช้าในช่วงที่ผ่านมา โดยทั้งปี 2021 เศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตัว 5.7% สูงกว่าระดับก่อนวิกฤติแล้วหลังหดตัวลงไป 3.4% 
ในปีก่อนหน้า ซึ่งการฟื้นตัวได้แรงหนุนจากมาตรการช่วยเหลือจากรัฐบาลสหรัฐฯ ขนาดมหึมาเป็นแรงส่งทำให้ consumption ไปไดด้ี
และ activity ต่างๆ กลับมาเป็นปกติได้อย่างรวดเร็ว แม้ว่า Participation rate จะฟื้นตัวช้า แต่ภาพรวมตลาดแรงงานแข็งแกร่งจาก
ค่าจ้างที่สูงข้ึนเป็นประวัติการณ์และอัตราว่างงานที่ต่ำกว่า 4% มองไปข้างหน้า เราคาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะชะลอตัวลงในปี 2022 นี้
แต่การเติบโตยังถือว่าสูง ด้านนโยบายการเงิน การประชุม FOMC ในรอบ ม.ค. ที่ผ่านมานี้ มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหามากพอสมควร 
โดยสรุปได้ว่า Fed เห็นพ้องต้องกันว่าควรขึ้นดอกเบี้ยเร็วๆ นี้ จากสภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งมาก ตลาดแรงงานที่จ้างงานใกล้
เต็มที่ เงินเฟ้อแม้ว่าจะสูงไปเกินกว่าเป้าท่ีประเมินไว้มากพอสมควรแต่ Fed มีเครื่องมีจัดการที่หลากหลายและจะยังคงตัดสินใจแบบอิง
ข้อมูลเศรษฐกิจ Data Dependent โดยยังไม่เปิดเผยรายละเอียดใดๆ เกี่ยวกับจำนวนครั้งของการขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้ ซึ่งในเนื้อหา
โดยรวมไม่ได้ Hawk มากนัก แต่การเผย Statement ฉบับคู่ที่พูดถึง Balance Sheet reduction แยกมาอีกอันทำให้ตลาดค่อนข้าง
ตกใจ และประเมินมุมมอง Fed กันใหม่ โดยตลาด Futures มองว่า Fed จะขึ้นดอกเบี้ย 5 ครั้งในปีนี้ ในการประชุมครั้งที่ 2,3,4,6,8 
ของปี ซึ่งเร็วขึ้นกว่าเดิมเมื่อต้นสัปดาห์ก่อนที่มองเพียงแค่ 4 ครั้งเท่านั้น ขณะเดียวกัน ยังคงไม่มีสัญญาณที่ชัดเจนเกี่ยวกับการทำ QT 
ออกมา แต่เราคาดว่าจะเกิดขึ้นในปีนี้โดย Fed อาจใช้ช่วงการประชุม Jackson Hole ในการสื่อสารและอาจเริม่ลดงบดุลภายในปีนี้ โดย
มองไว้ช่วง ก.ย. เป็นต้นไป 

ด้านการระบาดของ Covid-19 ในสหรัฐฯ เริ่มลดลง โดยแน่นอนการระบาดส่งผลลบต่อเสรษฐกิจอยู่บ้าง และการเร่งฉีดวัคซีน
น่าจะเป็นใกล้ Maximum แล้วหลังกว่า 70% ได้รับการฉีดเรียบร้อยแต่ยังมีกลุ่ม Anti-vaxxer อีกจำนวนหนึ่งที่คัดค้านกฎหมายบังคับ
ให้มีการฉีดวัคซีน ท้ังนี้ คาดว่าจะไม่มีการปรับนโยบายให้เข้มงวดขึ้นกว่าเดิม 

เศรษฐกิจยุโรปมีปัจจัยเสี่ยงเพ่ิมจากความไม่สงบบริเวณชายแดนระหว่างรัสเซียและยูเครน ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อความมั่นคงด้าน
พลังงานในภูมิภาค นอกเหนือจากการระบาดโควิด-19 ที่ยังคงรุนแรงในหลายประเทศ ภาคบริการได้รับผลเชิงลบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
ซึ่งธุรกิจการท่องเที่ยวและการบันเทิงถูกกระทบหนักแต่ธุรกิจ consulting และการเงินยังคงขยายตัวแข็งแกร่ง ส่วนภาคการผลิตฟื้นตัว
ต่อเนื่องโดยปัญหา supply disruption ดีขึ้น ผู้ประกอบการเพิ่มกำลังการผลิตอันนำมาสู่ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับยอดคำสั่งซื้อ
ใหม่ที่ขยายตัว นอกจากนี้ การจ้างงานยังเพิ่มขึ้นด้วย ส่วนเงินเฟ้อทั่วไปเดือน ม.ค. เพิ่มขึ้นเล็กน้อยตามราคาพลังงานและอาหารแต่   
เงินเฟ้อพื้นฐานชะลอตัวลง ในฝั่ง ECB มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 0% เท่าเดิมซึ่งเราคาดว่า โอกาสการเพิ่มดอกเบี้ยมีน้อยกว่า
ภายในปีนี้แม้ว่าประธาน ECB จะระบุว่า ECB ไม่ได้ยึดติดกับ guidance เดิมที่ว่าจะไม่มี rate hike ปีนี้ นอกจากนี้ จะยุติโครงการ 
PEPP ในเดือน มี.ค. ปีน้ี และเพิ่มสัดส่วนการซื้อสินทรัพย์ในโครงการ APP ตั้งแต่เดือน เม.ย. ปีน้ี 

เศรษฐกิจญี่ปุ่นเผชิญแรงกดดันระยะสั้นจากโอไมครอนที่รุนแรงขึ้นรวดเร็ว ซึ่งจำนวนผู้ติดเชื้อหลายวันอยู่ที่หลักหลายหมื่นคน
และรัฐบาลต้องใช้มาตรการภาวะกึ่งฉุกเฉินในหลายพื้นท่ี การใช้จ่ายภาคบริการและยอดการค้าปลีกเดือน ม.ค. จึงมีแนวโน้มชะลอตัวลง 
ในทางกลับกัน ภาคการผลิตฟื้นตัวได้ตอ่เนื่องตามยอดคำสัง่ซื้อใหม่ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งดัชนี Manufacturing PMI สูงขึ้นในเดือน ม.ค. และการ
ส่งออกยังคงได้รับอานิสงส์จากค่าเงินเยนโซนอ่อนตัวต่อไป นอกจากนี้ มาตรการทางการคลังมูลค่าสูงคงช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นตัว 
และขยายตัวได้ในปีน้ี สำหรับเงินเฟ้ออาจเพิ่มสูงขึ้นตามราคาพลังงานโลกแต่คงไม่ถึง 2% และ BOJ เพิ่มประมาณการ core inflation 
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เป็น 1.1% ในปีนี ้ทั้งนี้ BOJ คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ -0.1% และเป้าหมาย yield ของ JGBs อายุ 10 ปี ที่ 0% ตามเดิม นอกจากนี้ 
ยังปรับเพิ่มประมาณการ economic growth เป็น 3.8% จากเดิมที่ 2.9% ทั้งนี้ ในอนาคตมีความเป็นไปได้ที่นายกฯ อาจแทรกแซงการ
กำหนดนโยบายการเงินญี่ปุ่น 

เศรษฐกิจจีนชะลอตัวลงจากอุปสงค์ในประเทศที่อ่อนแอ แต่ภาครัฐมีแนวทางใช้นโยบายการคลังและการเงินแบบขยายตัว  
การระบาดโควิดเริ่มคลี่คลายแต่ผลที่ผ่านมาทำให้การใช้จ่ายภาคครัวเรือนนั้นลดลงเห็นได้ชัดจากยอดค้าปลีกเดือน ธ.ค. ที่ชะลอลง และ
ดัชนี Services PMI ที่ลดลง ส่วนภาคการผลิตก็ได้รับผลเชิงลบเช่นกันแต่น้อยกว่าและบริษัทบางแห่งลดกำลังการผลิตก่อนช่วงโอลิมปิก
ฤดูหนาว ทั้งนี้ ภาคอสังหาริมทรัพย์ยังคงเปราะบางและมีบริษัทผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้น แต่ก็มีปัจจัยบวกสองประการ คือ ทางการอาจ
อนุมติให้บริษัทนำเงินสดที่ได้จากการขายแบบ presales ในบัญชี escrow account มาใช้ได้และรัฐวิสาหกิจมีแนวโน้มทำ M&A กับ
บริษัทที่มีปัญหาสภาพคล่องในปีนี้ สำหรับเงินเฟ้อนับว่า ค่อนข้างมีเสถียรภาพและในเดือน ธ.ค. เริ่มชะลอตัวลงจากราคาอาหารและ
โรงแรมที่ชะลอลง แต่ระยะต่อไปอาจเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากราคาพลังงาน ส่วน PBOC ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (1-year loan prime 
rate) และอัตราดอกเบี้ยอื่นๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการปล่อยสินเชื่อเพิ่มเติม ซึ่งทิศทางนโยบายการเงินปีนี้คงเป็นแบบผ่อนคลาย
เพิ่มเติมต่อเนื่อง  

เศรษฐกิจไทยได้รับอานิสงส์จากมาตรการภาครัฐ ขณะที่โอไมครอนยังคงกดดันแม้ว่าอาจผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว  รัฐบาลออก
มาตรการด้านการคลังหลายโครงการทั้งคนละครึ่งเฟสที่ 4 โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 65 และเราเที่ยวด้วยกันเฟสที่ 4 
ควบคู่กับการใช้ระบบ test and go อีกครั้งรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ เรามองว่า โครงการเหล่านี้จะมีผลกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมและ
ช่วยภาคบริการท่องเที่ยว ส่วนภาคการผลิตมีทิศทางฟื้นตัวต่อเนื่องทั้งในมุมของผลผลิตและอัตราการใช้กำลังการผลิตที่สูงขึ้นในเดือน 
ธ.ค. นอกจากนี้ การส่งออกยังคงได้รับผลเชิงบวกจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าและอุปสงค์โลกต่อสินค้าบางชนิดทำให้ขยายตัวได้ต่อไป แต่
ปัจจัยลบต่อเศรษฐกิจคือ การจัดเก็บภาษี capital gains, ภาษีสินทรัพย์ดิจิทัล และภาษีที่ดิน ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการลงทุนปีนี้ สำหรับ
เงินเฟ้อเดือน ม.ค. เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องทั้งประเภททั่วไปและพื้นฐานตามราคาพลังงานและอาหารสดบางชนิด โดยเรามองว่า เดือน ก.พ. 
ก็มีทิศทางเร่งตัวขึ้นต่อเช่นกันแต่คงไม่สูงนัก 
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สภาวะตลาดทุน 
ภาวะลงทุนเดือน ม.ค. ดัชนีฯค่อนข้างผันผวน  ดัชนีฯขยับขึ้นมาตามแรงซื้อของหุ้นกลุ่มมาร์เก็ตแคปขนาดใหญ่ในกลุ่ม ธนาคาร ,  
ไอซีที และ พลังงาน จากที่มีเม็ดเงินต่างชาติไหลเข้ามาลงทุนเพิ่มขึ้น ช่วยลดแรงกดดันแรงขายของบรรดากองทุนในประเทศไปได้  
ก่อนท่ีจะค่อยๆอ่อนตัวลงมาในครึ่งหลังของเดือน ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนได้แก่   สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 อยู่ในระดับทรง
ตัว ส่งผลให้รัฐบาลกลับมาประกาศพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวผ่าน Test & Go เริ่ม 1 ก.พ.นี้  , การประกาศผลประกอบการของหุ้นใน
กลุ่มธนาคาร ออกมาดีกว่าคาดเล็กน้อย และมี Outlook ที่ดีได้รับประโยชน์จากดอกเบี้ยขาขึ้น , ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นต่อเนื่องจากมี
ความกังวลความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นจากกรณีของยูเครนจะก่อให้เกิดสงคราม ส่งผลบวกต่อหุ้นกลุ่มพลังงาน, มีการเข้ามาเก้ง
กำไรหุ้นรายตัวท่ีคาดผลประกอบการดี ในขณะที่ตลาดหุ้นหลักในต่างประเทศมีแนวโน้มเป็นลบ หุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ซึ่งมองเป็น Growth 
stocks ราคาปรับตัวลงแรง เนื่องจาก มุมมองของเฟดหลังการประชุม FOMC  ออกมาทำให้คาดว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเวลา
ที่รวดเร็วขึ้นเพื่อสกัดกั้นอัตราเงินเฟ้อ รวมถึงคาดว่าจะมีการประกาศลดงบดุลของเฟดเร็วขึ้นด้วย, และ  ไอเอ็มเอฟ ออกรายงานมุมมอง
เศรษฐกิจโลกฉบับล่าสุด โดยลดประมาณการอัตราเติบโตของ จีดีพีเศรษฐกิจโลกปีนี้เหลือ 4.4% ต่ำกว่าประมาณการเมื่อ 3 เดือนท่ีแล้ว 
ที่ 4.9%  , ขณะที่รัฐบาลมีความชัดเจนมากขึ้นต่อการเรียกเก็บภาษีของผู้มีเงินได้จากการซื้อขายสินทรพัย์ดิจิทัล และให้นำผลขาดทุนมา
หักกลบกับกำไรในปีภาษีเดียวกันได้ จากท่ีช่วงแรกของการออกข่าวว่ามีพิจารณาจะมีการเก็บภาษีซื้อขายหุ้นและคริปโตออกมาทำส่งผล
ลบต่อการลงทุน , นอกจากนี้ ประเด็นการเมืองภายในประเทศที่เกิดขึ้นทำให้คาดว่าอาจจะเห็นการเลือกตั้งเกิดขึ้นได้เร็วกว่าคาด  
รวมถึง การเตรียมพิจารณาขึ้นค่าแรงขั้นต่ำก็ส่งผลทั้งทางลบและทางบวกต่อหุ้นต่างๆในตลาดฯเช่นกัน  สุดท้าย ดัชนีฯอ่อนตัวเล็กน้อย
มาปิด ที่1,648.81 จุด ลดลง 0.53%MoM แต่ขยับขึ้นมา 12.41%YoY นักลงทุต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิในเดือนแรกของปีจำนวน  
14,234 ล้านบาท  พอร์ตโบรกเกอร์ ซื้อสุทธิ 3,494 ล้านบาท และ นักลงทุนรายย่อยซื้อสุทธิ  7,662 ล้านบาทขณะที่นักลงทุนสถาบัน
ขายสุทธิ -25,390 ล้านบาท   และ กลุ่มอุตสาหกรรมหลักๆที่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นกว่าตลาดรวม ได้แก่ กลุ่มท่องเที่ยวและการ
โรงแรม (+5.92%) และกลุ่มธนาคาร (+3.54%) และกลุ่มปิโตรเคมี (+2.87%) ส่วนหุ้นกลุ่มหลักๆ ที่มีราคาเปลี่ยนแปลงต่ำกว่าตลาด
รวม ได้แก่กลุ่มอิเลคโทรนิกส์ (-7.97%) กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง  (-5.41%) และกลุ่มโรงพยาบาล  (-2.91%) 
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สภาวะตลาดตราสารหนี้ 

สภาวะตลาดตราสารหนี้ในช่วงที่ผ่านมา Yield Curve ของตราสารหนี้ไทย ปรับตัวราบลงจากช่วงก่อนเล็กน้อย โดยตราสาร
ช่วงอายุ 5-8 ปี Yield ปรับตัวลดลงมากที่สุดราว 5-8 bps ขณะที่รุ่นอื่นๆ โดยเฉพาะตราสารหนี้ระยะสั้น อัตราผลตอบแทนแทบไม่
เปลี่ยนแปลงไปมากนัก โดยปัจจัยหลักที่ทำให้ตราสารหนี้ไทยปรับตัวราบลงมาจากสัญญาณเศรษฐกิจที่น่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วหลัง
การระบาดของ Omicron ไม่รุนแรงเท่าที่เคยประเมินไว้ก่อนน้า นอกจากน้ี กระแสคาดการณ์การคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทย ทำ
ให้ Yield ระยสั้นถูกกดไว้ที่ระดับต่ำต่อไป ขณะที่ ตราสารระยะยาวของไทยมี premium over US ราว 30 bps ด้าน Yield Curve 
ของสหรัฐฯ เปลี่ยนแปลงสูงข้ึนโดยเฉพาะระยะสั้น ทำให้ความชันปรับราบลงและต่อเนื่อง โดยปัจจัยหลักมาจากการเคลื่อนตัวของตรา
สารอายุสั้นๆ ที่ปรับสูงขึ้น ตามความ Hawkish ที่มากขึ้นของ Fed และสภาวะเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่รุ่นอายุ 7 ปีขึ้น
ไปแทบไม่เปลี่ยนแปลง ทำให้ตลาดมีการคาดการณ์ว่า Fed อาจปรับดอกเบี้ยขึ้นได้ราว 4-5 ครั้งในปีนี้ และอาจเป็น Front load 
กล่าวคือ เพิ่ม 0.5% ในการประชุมรอบ มี.ค. นี้ ซึ่งความเป็นไปได้นั้นมีอยู่ไม่น้อย แต่เรามองว่า Fed อยากที่จะให้การดำเนินนโยบาย
เป็นไปอย่างราบรื่นและคาดเดาได้ จึงมี Forward Guidance ที่ค่อนข้าง Hawk ขึ้นเพื่อควบคุมในส่วนของ Inflation expectation 
ดังนั้น เรามองว่า ความ Hawkish ของ Fed นั้นอาจเข้าใกล้จุดสูงสุดแล้ว แต่ความครุมเครือเกี่ยวกับ Size และ Timeline ของการลด
ขนาดงบดุลของ Fed ยังคงเป็นปัจจัยกดดันการลงทุนในตราสารหนี้ ด้านการคงที่ของ Yield ระยะยาว สะท้อน Tightening cycle ที่
น่าจะเป็นการปรับขึ้นดอกเบี้ยได้ไม่ยาวนัก จากการคาดการณ์เงินเฟ้อที่จะค่อยๆ ปรับลดลง ตามการผ่อนคลายข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจ
ต่างๆ ประกอบกับความตึงเครียดในยูเครนทำให้ความต้องการพันธบัตรระยะยาวเพื่อปกป้องความเสี่ยงปรับเพิ่มขึ้น โดยสรุป ตราสาร
หนี้ไทยอายุ 2 และ 10 ปี ปิดที่ 0.69%, 2.13% ตามลำดับ ด้านตราสารหนี้สหรัฐฯ 2 ปี และ 10 ปี ปิดที่ 1.18%, 1.78% 


