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Key Insight

● ปธน.Trump เสนอต่อรัฐสภาว่าจะให้ลดภาษี Payroll Tax เหลือ 0% จนถึง
สินป 2020 - คาดจะไม่ได้รับการสนับสนุนจากพรรค Democrat
● รัฐบาลไทยออกมาตรการเยียวยาเศรษฐกิจ รวมมูลค่ากว่า 2 แสนล้านบาท
● WHO กล่าวสถานการณ์จีนอยู่ในขันควบคุมได้ , ด้านเกาหลีใต้ กรุงโซลผู้ติด
เชือเริมเพิ มขึนเร็ว
● ราคานํามันดิบทีตําเกินไปท้ายสุดจะเปนผลกระทบต่อประเทศสมาชิก OPEC
ตามติดตลาดโลก
สหรัฐฯ
ตลาดหุ้นสหรัฐฯเมือคืนนี ดัชนี Dow Jones
+4.89% ดัชนี Nasdaq+4.95% ดัชนี S&P
500 +4.94% ผันผวนสูงระหว่างการเทรด หลังจาก
ปรับตัวลดลงแรงเมือคืนวันจันทร์ โดยได้รับปจจัย
บวกจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ปธน
.Trump ทีเตรียมลดอัตราภาษี payroll tax เหลือ
0% จนถึงสินปนี หุ้นทัง 11 sectors ปรับตัวเพิ มขึน
ทังหมด โดยกลุ่มทีปรับตัวเพิ มขึนมากทีสุดคือกลุ่ม
Tech(+6.60%),Financials(+6.04%),Consumer
Discretionary(+5.38%)

ยุโรป
ตลาดหุ้นยุโรปเมือคืนทีผ่านมา ดัชนี
Eurostoxx 50 -1.66% ดัชนี DAX ของ
เยอรมนี -1.41% ตลาดยังคงจับตาประเด็นการแพร่
ระบาดของไวรัส COVID-19 หลังตัวเลขผู้ติดเชือเพิ ม
สูงขึนอย่างต่อเนือง ส่งผลให้รัฐบาลอิตาลีต้อง
ประกาศขยายมาตรการปดประเทศ รวมถึงการปรับ
ตัวลดลงของราคานํามันจากประเด็นสงครามนํามัน

ไทย
ตลาดหุ้นไทยเมือวานนีปรับตัวเพิ มขึน +1.22%
ปด 1,271.25 จุด ตอบรับมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจเพิ มเติมของสหรัฐฯ รวมถึง 14 มาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจของไทย
นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิสุงถึง 7.2 พั นล้านบาท
ขณะทีนักลงทุนสถาบันซือสุทธิที 3.2 พั นล้านบาท
ค่าเงินบาททรงตัว เช้านีอยู่ที 31.45 บาท/ดอลลาร์
สหรัฐฯ (YTD อ่อนค่า 5.66%)

เอเชีย
ตลาดหุ้นเอเชียเช้านีภาพรวม
ตลาดปรับตัวผสม โดยตลาด
ปรับตัวเล็กน้อย ตลาดหุ้นจีน HSCEI ปรับตัว
-0.10%, CSI300 +0.04% และตลาดหุ้นเกาหลี ดัชนี
Kospi ปรับตัว -0.64% ขณะทีตลาดหุ้นญีปุน ดัชนี
Nikkei 225 -0.36% ตลาดยังคงถูกกดดันจากการ
แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

สินค้าโภคภัณฑ์ – นํามัน
นํามัน +10.40% ปด 34.36 เหรียญต่อบาร์เรล
หลังประธานาธิบดีทรัมปเปดเผยว่ารัฐบาลจะออก
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครังใหญ่ เพื อลดผลกระ
ทบต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทังนีนลท.
ยังคงจับตารายงานสต็อกนํามันดิบของสหรัฐฯทีจะ
เปดเผยในวันนี

สินค้าโภคภัณฑ์ – ทองคํา
ทองคํา ปรับตัวเพิ มขึน -0.92% สู่ระดับ
1,660.30 ดอลลาร์/ออนซ์ หลังตลาดหุ้น
สหรัฐฯปรับตัวเพิ มขึนอย่างแข็งแกร่งและค่าเงิน
ดอลลาร์ทีกลับมาแข็งค่า ส่งผลให้นลท.กลับมาลด
การถือครองทองคําซึงเปนสินทรัพย์ปลอดภัย
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ตามติดสถานการณ์โลก
ปธน.Trump เสนอต่อรัฐสภาว่าจะให้ลดภาษี Payroll Tax เหลือ 0% จนถึงสินป 2020 - คาดจะไม่ได้รับการสนับสนุน
จากพรรค Democrat
● เมือวานนีปธน.Trump ได้เสนอต่อสมาชิคพรรค Republican ว่าจะลดอัตราภาษีสําหรับมนุษย์เงินเดือน (Payroll
Tax) ลงเหลือ 0% จนถึงสินป 2020 นี
● Payroll Tax เปนภาษีทีหักจากเงินเดือน จ่ายโดยลูกจ้างและนายจ้าง โดยจํานวนเงินนีจะนําไปใช้สําหรับโครงการ
ประกันสังคม (Social securiy) ประกันสุขภาพ (Medicare) และโครงการภาครัฐอืนๆ สําหรับโครงการประกัน
สังคมทังนายจ้างและลูกจ้างจะต้องเสียภาษีทีอัตรา 6.2% สูงสุดไม่เกิน $137,700 และเสียภาษีสําหรับ Medicare
ทีอัตรา 1.45%
● นาย Larry Kudlow ทีปรึกษาเศรษฐกิจของปธน.Trump ไม่ได้ระบุรายละเอียดใดๆ เพิ มเติมเกียวกับมาตรการลด
ภาษีดังกล่าว บอกแต่เพี ยงว่าถ้าหากลดภาษีจะใช้งบประมาณภาครัฐมหาศาล โดยรายได้จาก Payroll Tax นี
สร้างรายได้ให้กับรัฐบาลปละ 1.17 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในป 2018
● เรามองว่าประเด็นดังกล่าวน่าจะได้รับการคัดค้านจากพรรค Democrat เนืองจากอาจจะถูกมองว่าเปนการหาเสียง
ของปธน.ทรัมปก่อนการเลือกตัง อย่างไรก็ดี หากการแพร่ระบาดของไวรัสในสหรัฐฯลุกลามจนกระทบเศรษฐกิจ
อย่างมีนัยสําคัญ เชือว่าในท้ายสุดจะมีการประกาศนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการคลัง
รัฐบาลไทยออกมาตรการเยียวยาเศรษฐกิจ รวมมูลค่ากว่า 2 แสนล้านบาท
● เมือวันที 10 มีนาคม 2020 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ เรือง มาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัส
โคโรนาต่อเศรษฐกิจไทย ทังทางตรงและทางอ้อม ระยะที 1 ตามทีกระทรวงการคลังเสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี
○ มาตรการด้านการเงิน เช่น มาตรการสินเชือดอกเบียตํา มาตรการสินเชือเพื อส่งเสริมการจ้างงาน และ
มาตรการพั กเงินต้น ลดดอกเบียและขยายระเวลาชําระหนี
○ มาตรการด้านภาษี เช่น การลดภาษีเงินได้หัก ณ ทีจ่าย มาตรการเร่งคืนภาษีมูลค่าเพิ ม และมาตรการส่ง
เสริมเสภียรภาพการจ้างงานโดยให้ผู้ประกอบการ SMEs หักรายจ่ายค่าจ้างได้ 3 เท่า
○ มาตรการอืนๆ เช่น บรรเทาภาระการจ่ายค่านําค่าไฟ มาตกรารลดเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม
มาตรการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการติดเชือ COVID-19
○ รวมถึงการออกกองทุน Super Saving Fund พิ เศษ ทีมีนโยบายลงทุนในตลาดหลักทรัพย์จดทะเบียนไม่
น้อยกว่า 65% เพื อหนุนตลาดทุน โดยให้ลงทุนเพิ มเติบ 2 แสนบาท รวมเปน 4 แสนบาท โดยส่วนทีเพิ ม
มา 2 แสนบาทนี จะไม่ต้องนําไปรวมกับกองทุน RMF และกองทุนสํารองเลียงชีพ และจะต้องซือระหว่าง
วันที 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. (อาจมีการขยายระยะเวลา)
อัพเดทสถานการณ์ผู้ติดเชือ COVID-19 - WHO กล่าวสถานการณ์จีนอยู่ในขันควบคุมได้ , เกาหลีใต้ โซลผู้ติดเชือเริม
เพิ มขึนเร็ว
● ยอดผู้ติดเชือทัวโลกอย่างน้อย 113,851 ราย ผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 4,015 ราย
● จีน - เมือวานนี ปธน.Xi Jinping เดินทางไปยังเมือง Wuhan โดยเดินทางไปทีโรงพยาบาล Huoshenshan
Hospital โรงพยาบาลทีสร้างขึนมาเพื อรองรับผู้ปวยทีติดเชือไวรัส COVID-19 ซึงการเดินทางครังนีเปนการ
สร้างความมันใจและแสดงออกว่าจีนควบคุมสถานการณ์การติดเชือได้แล้ว ซึงเมือวันจันทร์ทีผ่านมาจํานวนผู้ติด
เชือใหม่ในจีนเพิ มขึนตํากว่า 20 รายเปนครังแรก โดยล่สุด WHO กล่าวว่า สถานการณ์ในจีนอยู่ในขันทีควบคุมได้
มากขึน เนืองจากมากกว่า 70% ของผู้ปวยทังหมดรักษาหายแล้ว และได้รับอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลอย่าง
ต่อเนือง
● อิตาลี - จํานวนผู้ติดเชือในอิตาลีเพิ มขึนทะลุ 10,000 ราย โดยล่าสุดยอดรวมอยู่ที 10,149 ราย และผู้เสียชีวิตอยู่
ที 631 ราย
● เกาหลีใต้ - จํานวนผู้ติดเชือรวมของเกาหลีใต้อยู่ที 7,775 ราย โดยถึงแม้จํานวนผู้ติดเชือรวมทัวประเทศจะลดลง
แต่จํานวนผู้ติดเชือในกรุง Seoul เริมเพิ มขึนโดยยอดรวมอยู่ที 193 ราย เพิ มขึน 52 รายภายในวันเดียว
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สหรัฐฯ - จํานวนผู้ติดเชืออยู่ที 975 ราย ผู้เสียชีวิต 30 ราย โดย 24 รายอยู่ในรัฐ Washington, 2 รายในรัฐ
Florida, 2 รายใน California และผู้เสียชีวิตรายใหม่ใน New Jersey และ South Dakota
ออสเตรเลีย - ประกาศวงเงิน 2.4 พั นล้านดดอลล่าร์สหรัฐฯ เพื อรับมือการแพร่ระบาดของไวรัส ครอบคลุมทัง
การปองกันและการรักษาผู้ติดเชือ
อังกฤษ - รมว. สาธารณสุขและสส.พรรค Conservative นาง Nadine Dorries ได้รับการวินิจฉัยว่าเปนผู้ติด
เชือ COVID-19 โดยในช่วงอาทิตย์ทีผ่านมา นาง Dorries พบผู้คนในรัฐสภากว่าร้อยคนรวมถึงนายกรัฐมนตรี
Boris Johnson
ด้านนาง Gita Gopinath หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ IMF ได้ออกมาเรียกร้องให้นานาประเทศออกนโยบาย
เผือลดผลกระทบของเศรษฐกิจ โดยเปดเผยว่าการแพร่ระบาดของไวรัสจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างมีนัย
ยะสําคัญ โดยภาวะชะงักงันของธุรกิจทําให้การผลิตลดลงจะส่งผลให้อุปทานลดลง และความระมัดระวังในการใช้
จ่ายของผู้บริโภคและภาคธุรกิจจะส่งผลกระทบให้อุปสงค์ของโลกให้ลดลง ธนาคารกลางต่างๆควรพร้อมทีจะ
จัดหาสภาพคล่องปริมาณมากให้กับธนาคาร และบริษัทการเงินทีไม่ใช่ธนาคาร โดยเฉพาะธนาคารทีปล่อยกู้ให้กับ
บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กซึงอาจมีการเตรียมความพร้อมน้อยกว่าในการรับมือกับการทรุดตัวของเศรษฐกิจ
พร้อมทังระบุว่า รัฐบาลควรให้การคําประกันสินเชือบางประเภทให้กับบริษัททีต้องการสภาพคล่องอีกด้วย

ราคานํามันดิบทีตําเกินไปท้ายสุดจะเปนผลกระทบต่อประเทศสมาชิก OPEC
● การปรับเพิ มกําลังการผลิต และ ลดราคานํามันจากกลุ่ม OPEC นําโดยซาอุฯท้ายสุดแล้วจะทําให้ประเทศสมาชิกใน
กลุ่ม OPEC เองเผชิญปญหาในการจัดงบประมาณในการบริหารประเทศ Financial Times รายงานสรุปดังนี
○ ซาอุฯ ต้องการราคานํามันดิบสูงกว่าระดับ $83 ดอลลาร์/บาร์เรล ในการดําเนินนโยบายการคลัง ดังนัน
อาจจะต้องเผชิญการปรับลดงบประมาณรายจ่าย โดย FT ระบุ - หากราคานํามันดิบที $30 รัฐบาลจะ
ขาดดุลการคลังประมาณ $140 billion
○ UAE,Nigeria,Libya,Algeria และ Iran ล้วนต้องการนํามันสูงกว่าระดับ $60-$70 ดอลลาร์/บาร์เรล
● อย่างไรก็ดี 3 ประเทศหลักทีมีฐานะทางการคลังแข็งแกร่ง อาทิ Kuwait, UAE และ Qatar อาจจะกระทบจํากัด
● ด้านรัสเซีย รมว.คลังของรัสเซียระบุจะใช้เงินจาก National Wealth Fund มูลค่า $150 billion ในการบริหารงบ
ประมาณหากราคานํามันดิบอยู่ในระดับตํา และ สามารถจะดําเนินนโยบายด้านการคลังต่อไปได้ 6-10 ป
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เอกสารฉบับนีจัดทําขึนโดยมีวต
ั ป
ุ ระสงค์เพือใช ้ภายในองค์กรเท่านัน ข ้อมูลในรายงานนี บริษัทหลักทรัพย์จัดการทองทุน ทิสโก ้ จํากัด มิได ้ยืนยันหรือรับรองถึงความถูกต ้อง หรือสมบูรณ์ โดยความคิดเห็นทีปรากฏอยูในรายงานนีเป็ นเพียงกา
รนํ าเสนอในมุมมองของบริษัท และเป็ นความคิดเห็น ณ วันทีทีปรากฏในรายงานเท่านันซึงอาจเปลียนแปลงได ้ภายหลังวันดังกล่าว ในกรณีทมี
ี การเผยแพร่เอกสารต่อบุคคลภายนอกบริษัทไม่รับผิดชอบต่อการนํ าข ้อมูลหรือความคิดเห็นใดๆ
้ในทุ
ไปใช
กกรณี

