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Key Insight

● WHO ประกาศ COVID-19 เปน โรคระบาดทัวโลก
● รัฐบาลหลายประเทศยุโรปประกาศวงเงินกระตุ้นเศรษฐกิจ, BOE ปรับลดดอกเบีย
50 bps จับตาประชุม ECB วันนีมีโอกาสลดดอกเบีย
● จับตานโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐฯ ผ่านนโยบายการคลัง และ คาด 5 แนวทาง
ที Fed อาจใช้เพื อลดความผันผวนให้ตลาดเงิน และ สร้างความเชือมัน
● รมว.พลังงานของซาอุฯ เรียกร้องให้ Saudi Aramco เพิ มกําลังการผลิตเปน 13
ล้านบาร์เรลต่อวัน
ตามติดตลาดโลก
สหรัฐฯ
ตลาดหุ้นสหรัฐฯเมือคืนนี ดัชนี Dow Jones
-5.86% ซึงเปนการปรับตัวลดลงจากจุดสูงสุด
ในช่วงเดือน ก.พ.เกินกว่า 20% ถือเปนการเข้าสู่
ขาลง(Bear Market) หลังจากดัชนีเปนขาขึน(ฺBull
Market)มาต่อเนืองยาวนานกว่า 11 ป ส่วนดัชนี
Nasdaq-4.70% ดัชนี S&P 500-4.89% การแพร่
ระบาดของไวรัส COVID-19 ยังคงเปนปจจัยลบ
สําคัญทีกดดันตลาด หุ้นในกลุ่ม Industrials (-5.94
%)เปนกลุ่มทีปรับตัวลดลงมากทีสุด ส่วนกลุ่ม
Healthcare(-3.91%)เปนกลุ่มทีปรับตัวลดลงมาก
ทีสุด

ยุโรป
ตลาดหุ้นยุโรปเมือคืนทีผ่านมา ดัชนี
Eurostoxx 50 -0.15% ดัชนี DAX ของ
เยอรมนี -0.35% ตลาดปรับตัวขึนได้ในช่วงแรกตอบ
รับข่าวที BoE ปรับลดอัตราดอกเบียลง 0.5% สู่
ระดับ 0.25% เพื อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของไวรัส อย่างไรก็ตาม ในช่วงท้ายตลาดหุ้นได้ปรับ
ตัวลงหลังจากที WHO ออกมาประกาศว่าCOVID-19
เปนโรคระบาดระดับโลก โดยหุ้นกลุ่มสายการบินปรับ
ตัวลงแรง EasyJet -7.59%, Lufthansa -2.25%

ไทย
ตลาดหุ้นไทยเมือวานนีปรับตัวลดลดง -1.68%
ปด 1,249.89 จุด คาดว่ามีความกังวลหลังจาก
ทีไทยพบผู้ติดเชือเพิ มขึนถึง 6 รายเมือวานนี ขณะที
นักวิเคราะห์มองว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื อลด
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสทีรัฐบาล
ประกาศออกมายังไม่แรงพอ โดยหุ้นขนาดใหญ่ปรับ
ตัวลงแรง SET50 -1.97%
นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 3.9 พั นล้านบาท เช่น
เดียวกับนักลงทุนสถาบันขายสุทธิที 132 ล้านบาท
ค่าเงินบาททรงตัว เช้านีอยู่ที 31.51 บาท/ดอลลาร์
สหรัฐฯ

เอเชีย
ตลาดหุ้นเอเชียเช้านีภาพรวม
ตลาดปรับตัวลดลง หลัง WHO
ประกาศให้ COVID-19 เปนโรคระบาดทัวโลก ตลาด
หุ้นจีน HSCEI ปรับตัว -3.27%, CSI300 -1.39%
และตลาดหุ้นเกาหลี ดัชนี Kospi ปรับตัว -2.53%
ขณะทีตลาดหุ้นญีปุน ดัชนี Nikkei 225 -2.96%

สินค้าโภคภัณฑ์ – นํามัน
นํามัน -4.00% ปด 32.98 เหรียญต่อบาร์เรล
หลังสต็อกนํามันดิบของสหรัฐฯปรับตัวเพิ มขึน
มากกว่าทีนักวิเคราะห์คาด ตลาดยังได้รับแรงหนุน
จากการทีซาอุฯประกาศแผนเพิ มกําลังการผลิตนํามัน
เปนครังแรกในรอบกว่า 10 ป

สินค้าโภคภัณฑ์ – ทองคํา
ทองคํา ปรับตัวเพิ มขึน -1.08% สู่ระดับ
1,642.30 ดอลลาร์/ออนซ์ นลท.กลับมาเท
ขายทองคําซึงเปนสินทรัพย์ปลอดภัยหลังจากราคา
ทองคําปรับตัวขึนแรงในช่วงก่อนหน้า ทังนีนลท.ยัง
คงรอความชัดเจนเกียวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของรัฐบาลสหรัฐฯ
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ั ป
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ี การเผยแพร่เอกสารต่อบุคคลภายนอกบริษัทไม่รับผิดชอบต่อการนํ าข ้อมูลหรือความคิดเห็นใดๆ
้ในทุ
ไปใช
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ตามติดสถานการณ์โลก
อัพเดทสถานการณ์ไวรัส COVID-19 - WHO ประกาศ COVID-19 เปน โรคระบาดทัวโลก
● องค์การอนามัยโลก(WHO)ประกาศให้ไวรัส COVID-19 เปนโรคระบาดทัวโลก(Pandemic)
○ เมือคืนนีองค์การอนามัยโลก(WHO)ประกาศให้ไวรัส COVID-19 เปนโรคระบาดทัวโลก (Pandemic) โดย
ให้เหตุผลว่าจํานวนผู้ติดเชือในจีนเพิ มขึนอย่างมากในช่วง 2 สัปดาห์ทีผ่านมา แต่ยังไม่ได้มีการเปลียนคํา
แนะนําถึงวิธีทีจะใช้รับมือกับการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยยังคงเรียกร้องให้รัฐบาลแต่ละ
ประเทศใช้มาตรการทีเข้มงวดในการยับยังการแพร่ระบาด
○ โดยการประกาศภาวะโรคระบาดมีหลักการเบืองต้นอยู่ 3 อย่างได้แก่ 1. เปนโรคทีสามารถก่อให้เกิดอาการ
ปวยจนถึงเสียชีวิต 2.มีการติดต่อระหว่างคนสู่คน 3. การแพร่ระบาดลุกลามไปทัวโลก
○ สําหรับครังล่าสุดทีองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศว่ามีสถานการณ์โรคระบาดทัวโลกคือการแพร่
ระบาดของไข้หวัดใหญ่ H1N1 เมือป 2009
● สหรัฐฯ ประกาศห้ามการเดินทางทังขาเข้าจากยุโรปและขาออกไปยุโรป
○ ปธน.Trump ออกคําสังห้ามเดินทางการเดินทางออกจากสหรัฐฯไปยุโรปและการเดินทางเข้ามายังสหรัฐฯ
จากยุโรปเปนเวลา 30 วัน มีผลตังแต่เวลาเทียงคืนของวันศุกร์นีเปนต้นไป โดยคําสังนีจะไม่รวมการเดิน
ทางเข้าออกสหราชอาณาจักร
● สถานการณ์ผู้ติดเชือ
○ จีน - มีจํานวนผู้ติดเชือรายใหม่ 15 ราย โดยเปนผู้ติดเชือใน Wuhan 8 ราย และเปนผู้ติดเชือที
เดินทางมาจากต่างประเทศอีก 6 ราย
○ อิตาลี - จํานวนผู้ติดเชือเพิ มขึนเปน 12,462 ราย และจํานวนผู้เสียชีวิตรวมเปน 827 ราย โดยนายก
รัฐมนตรี Giuseppe Conte ได้ประกาศให้ธุรกิจทีไม่จําเปนปดทําการทังหมดยกเว้นร้านทีขายยาและ
อาหารเท่านัน
○ เกาหลีใต้ - มีจํานวนผู้ติดเชือรายใหม่ 242 ราย รวมผู้ติดเชือ 7,755 ราย
○ สหรัฐฯ - จํานวนผู้ติดเชือเพิ มขึนเปน 1,237 รายและจํานวนผู้เสียชีวิต 37 ราย ใน 41 รัฐ
มาตรการพยุงเศรษฐกิจจากประเทศในกลุ่มยูโรโซน
นโยบายการคลัง
● อิตาลี
○ รัฐบาลอิตาลีได้ใช้งบประมาณจํานวน 2.5 หมืนล้านยูโรในการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
ไปแล้ว ก่อนหน้านี และรมต.กระทรวงการคลังเตรียมอนุมัติงบประมาณเพิ มเติมอีกอีก 1.2 หมืนล้านยูโรใน
วันศุกร์นี
○ นอกจากนีรัฐบาลจะขอรัฐสภาให้เพิ มเปาหมายขาดดุลงบประมาณอีก 2 หมืนล้านยูโร เพื อเปนงบประมาณ
สําหรับช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็ก-กลาง ทีต้องปลดแรงงานออก
○ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า GDP ของอิตาลี มีแนวโน้มหดตัว -7.5% ในไตรมาส 1 และจะทําให้อิตาลีเข้าสู่
สภาวะเศรษฐกิจถดถอย
● เยอรมนี
○ นาง Angela Merkel ผู้นําเยอรมนี ได้ออกมาเตือนว่าประชาชนเยอรมนีกว่า 60-70% อาจจะต้องติดเชือ
ไวรัส COVID-19 และรัฐบาลเยอรมนีจะเตรียมงบประมาณจํานวนเท่าไหร่ก็ได้เท่าทีจําเปน (whatever
was necessary) เพื อควบคุมการระบาดของไวรัสนี
● อังกฤษ
○ รมต.กระทรวงการคลังได้ประกาศมาตรการพยุงเศรษฐกิจ รวมเปนเม็ดเงิน 3 หมืนล้านยูโร ประกอบไป
ด้วยมาตรการลดภาษี และการปล่อยสินเชือดอกเบียตําให้แก่ธุรกิจขนาดเล็ก-กลาง
นโยบายการเงิน
● ธนาคารกลางอังกฤษ (Bank of England)
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BoE มีมติเปนเอกฉันท์ในการลดดอกเบีย 50 bps สู่ระดับ 0.25% ซึงเปนระดับทีตําทีสุดในประวัติการณ์
โดยเปนการลดดอกเบียแบบ Emergency cut ครังแรกตังแต่วิกฤตเศรษฐกิจป 2008 เพื อพยุง
เศรษฐกิจอังกฤษ และภาคธุรกิจทีได้รับผลกระทบเชิงลบจากการระบาดของไวรัส COVID-19
○ นอกจากนี BoE ยังได้ประกาศโครงการเงินกู้ดอกเบียตํา และลดอัตราส่วนเงินทุนสํารองสําหรับธนาคาร
พาณิชย์ เพื อสนับสนุนการการปล่อยสินเชือ ซึงในคาดว่าสินเชือจะมีวงเงิน 1 แสนล้านปอนด์
จับตาการประชุม ECB วันที 12 มี.ค. นี - คาดว่า ECB จะลดดอกเบีย 10 bps สู่ระดับ -0.60% และออก
มาตรการเงินกู้ดอกเบียตํา นอกจากนีเมือวานนีนาง Christian Lagarde ประธาน ECB ได้ระบุว่าความเสียงทาง
เศรษฐกิจครังนีคล้ายคลึงกับวิกฤตเศรษฐกิจป 2008
○

●

มาตรการพยุงเศรษฐกิจจากสหรัฐฯ
นโยบายการคลัง
● รัฐบาลสหรัฐฯ มีแนวโน้มทีจะขยายระยะเวลาการยืนภาษีออกไปจากวันที 15 เม.ย. เพื อพยุงเศรษฐกิจทีชะลอตัว
จากการระบาดของไวรัส COVID-19 ทีกระทบต่อทังภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ แต่การเลือน Dealine การยืน
ภาษีนีจะส่งผลต่อรายได้ของรัฐบาลราว 3.33 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และจะต้องทําให้รัฐบาลต้องกู้เกินเพิ มขึน
● ปธน.Trump เสนอต่อสภา Congress ว่าจะให้ลด Payroll Tax เหลือ 0% จนถึงสินป 2020 (รายละเอียดใน
Daily Investment highlight 11 มี.ค. 2020)
นโยบายการเงิน: 5 ทางเลือกที Fed มีโอกาสประกาศใช้
● ปรับลดดอกเบีย: ตลาดประเมิน Fed จะลดดอกเบีย 75 bps ในการประชุม 18 มี.ค. และจะลดดอกเบียอีก 25
bps ในการประชุมเดือนเม.ย. (ทําให้อัตราดอกเบียอยู่ทีระดับ 0% เท่าตอนหลัง Subprime crisis) ประเด็นคือ
Fed จะปรับลดดอกเบียจนติดลบหรือไม่ หากพิ จารณา minute ในเดือน ต.ค. สมาชิก Fed ทุกท่านต่างมีความ
เห็นไม่ควรใช้ดอกเบียนโยบายติดลบ สอดคล้องกับความเห็นของประธาน Fed ล่าสุดระบุการปรับลดดอกเบียไม่
ช่วยให้การติดเชือลดลง
● เพิ มสภาพคล่องผ่านธนาคารพาณิชย์:
○ วันจันทร์ทีผ่านมาตลาดมีความกังวลการปรับลงของราคานํามันดิบอย่างรวดเร็วส่งผลให้ Fed สาขา
นิวยอร์กประกาศอัดฉีดสภาพคล่อง (short term lending ผ่าน Repo Market) ให้กับธนาคารพาณิชย์
จํานวน 1.75 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ไปจนถึงวันที 13 เม.ย. เปนอย่างน้อย
○ Fed จะเพิ มเม็ดเงินสําหรับ two-week repo จํานวน 4.5 หมืนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ มเม็ดเงินสําหรับ
one-month repo 5 หมืนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
○ นอกจากนี Fed อาจจะดําเนินนโยบายเช่นเดียวกับป 2007 กล่าวคือ นอกจากจะอัดฉีดสภาพคล่องแล้ว
ยังสามารถให้วงเงินกู้ระยะสัน 1-3 เดือน กับธนาคารพาณิชย์ (โครงการ TAF: Term Auction Facility)
● เพิ มสภาพคล่องให้ None-Bank: ภายใต้ Federal Reserve Act 13(3) ระบุ Fed สามารถเข้าซือ Notes, Draft,
Bill of exchange จากกลุ่ม None-Bank ได้ภายใต้สถานการณ์ตลาดการเงินมีความผันผวนชัวคราว และ ไม่ใช้
เพื อช่วยเหลือบริษัททีมีปญหา อย่างไรก็ดี ปจจุบันเกณฑ์ดังกล่าวถูกแก้ไขเล็กน้อยหาก Fed ต้องการใช้ต้องได้
รับอนุมัติจาก รมว.คลัง
● ประกาศใช้ QE4: การใช้ Quantitative Easing(QE) ดังเช่นทีเคยใช้ในช่วงป 2008-2012 (QE1-QE3) Fed
สามารถเข้าซือตราสารดังนี 1. ตราสารหนีภาครัฐ 2. ตราสารหนีทีการันตีโดยรัฐบาล 3. Federal Agency Debt
4. State and Local Government Debt อายุไม่เกิน 6 เดือน 5. Commercial Paper อายุไม่เกิน 90 วัน
○ อย่างไรก็ดีความเห็นของประธาน Fed ล่าสุดระบุยังไม่จําเปนต้องใช้เครืองมืออืนๆ (น่าจะหมายถึง QE)
นอกจากการปรับลดดอกเบีย
○ ในช่วงก่อนหน้านี Fed ได้เข้าซือ Short-term treasury bills จํานวน 6 หมืนล้นดอลลาร์สหรัฐฯ ทําให้
ขนาดของงบดุลของ Fed เพิ มขึนสู่ระดับ 4.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
● QE ทีครอบคลุมสินทรัพย์หลากหลาย (Super QE): ความเห็นของ Fed Boston นาย Eric Rosengren ระบุ
หากการใช้อัตราดอกเบียนโยบายทีตําใกล้ศูนย์ และ ผลตอบแทนในตลาดพั นธบัตรรัฐบาลอยู่ในระดับตํามาก Fed
อาจพิ จารณาการซือสินทรัพย์นอกจากตราสารหนี เช่นเดียวกับ BoJ อย่างไรก็ดี ภายใต้ Federeal Reserve Act
การเข้าซือตราสารทุนเปนไปไม่ได้ต้องผ่านการแก้ไขกฏหมายก่อน
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บล.ภัทรประเมินว่ามาตรการพยุงเศรษฐกิจจากภาครัฐยังน้อยเกินไป
● หลังจากทีกระทรวงการคลังประกาศมาตรการบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจ จากการระบาดของไวรัส
COVID-19 ทังหมดเปนวงเงินรวม 2 แสนล้านบาท
● บล.ภัทรมองว่ามาตรการทีออกมานัน “น้อยเกินไป” เมือเทียบกับมูลค่าทางเศรษฐกิจทีได้รับผลกระทบจากปจจัย
ลบต่างๆ ทังการระบาดของไวรัส COVID-19 การส่งออกทีชะลอตัว ภัยแล้ง และงบประมาณภาครัฐทีอนุมัติล่าช้า
ซึงจะทําให้เศรษฐกิจไทยหดตัวในไตรมาส 1/2020 และอาจจะหดตัวต่อในไตรมาส 2/2020
● หลังจากนีบล.ภัทร คาดหวังว่า ถ้าหากว่าการระบาดของไวรัส COVID-19 ยืดเยือ รัฐบาลจะต้องมีการออก
มาตรการเพิ มเติมได้อีก ตอนนีรัฐบาลไทยมี “Fiscal space” หรือมีศักยภาพในการใช้จ่ายค่อนข้างเยอะ เนืองจาก
ตอนนีหนีสาธารณะไทยอยู่ทีระดับเพี ยง 40% ของ GDP
● สําหรับนโยบายการเงิน บล.ภัทร คาดว่า กนง.จะลดดอกเบียในเดือนมี.ค. อีก 25 bps สู่ระดับ 0.75% และบล.ภัทร
มองว่าสิงสําคัญอีกอย่างนอกจากการลดดอกเบีย คือ สนับสนุนสภาพคล่องแก่ลูกหนี เช่น การ ออกมาตรการ
สินเชือดอกเบียตํา เพื อลดความเสียงการล้มละลาย
รมว.พลังงานของซาอุฯ เรียกร้องให้ Saudi Aramco เพิ มกําลังการผลิตเปน 13 ล้านบาร์เรลต่อวัน
● เมือวานนี (11 มี.ค.) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของประเทศซาอุฯ ได้เรียกร้องให้บริษัทผลิตนํามันยักษ์ใหญ๋
ของประเทศ Saudi Aramco ผลิตนํามันเพิ มขึนเปน 13 ล้านบาร์เรลต่อวัน จากระดับปจจุบันที 12 ล้าน บาร์เรล
ต่อวัน และมากกว่าทีก่อนหน้านีซาอุฯ ผลิตนํามัน 9.7 ล้านบาร์เรลต่อวัน
● นักวิเคราะห์มองว่า การทีซาอุฯ เพิ มกําลังการผลิตเช่นนีเปนการกดดันกับสหรัฐฯ และรัสเซีย ให้กลับมาสู่โต๊ะ
เจรจาในการลดกําลังการผลิต เนืองจากถ้าหากราคานํามันอยู่ในระดับตําเปนเวลานอนจะกระทบต่อธุรกิจ Shale
production ของสหรัฐฯ
● ด้านรมว.กระทรวงพลังงานของรัสเซีย ได้จัดประชุมกับบริษัทผลิตนํามันในรัสเซีย เมือวานนี
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