ประชุม กนง. 25 ก.ย. 62 คาดคงอัตราดอกเบี้ ยนโยบาย ขณะที่ ECONOMIC BRIEF
ปี ที่ 25 ฉบับที่ 3819
น้ าหนักการตัดสินใจนโยบายการเงินอยูท่ ี่สถานการณ์ของ
วันที่ 19 กันยายน 2562
เศรษฐกิจไทย มากกว่าทิศทางดอกเบี้ ยของธนาคารกลางหลัก
ศูนย์วิจยั กสิกรไทย คาดว่าคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ของไทยน่ าจะมีมติคงอัตรา
ดอกเบี้ ยนโยบายที่ ระดับ 1.50% ในการประชุ ม นโยบายการเงิ นครั้งที่ 6 ของปี 2562 ในวันที่ 25
กันยายน 2562 โดยมีเหตุผลสนับสนุ นดังนี้

»

»

เครื่องชี้ ภาวะเศรษฐกิ จไทยในไตรมาส 3/2562 ไม่ ได้ปรับแย่ลงจากไตรมาส 2/2562
หลังการส่ง ออกและจ านวนนั กท่ องเที่ ยวขาเข้ากลับมาฟื้ นตัวอี ก ครั้ง ขณะที่ ม าตรการกระตุ ้น
เศรษฐกิจของรัฐบาลกาลังทยอยส่งผ่านไปยังภาคเศรษฐกิจจริง ซึ่งสถานการณ์ดงั กล่าวอาจบ่งชี้ ว่า
เศรษฐกิ จ ไทยผ่ า นจุ ด ต ่า สุ ด ในไตรมาส 2/2562 ไปแล้ว ทั้ ง นี้ ปั จ จั ย ดั ง กล่ า วคงช่ ว ยให้
คณะกรรมการนโยบายสามารถที่ จ ะรอประเมิ น การส่ง ผ่ านผลจากการปรับลดอัต ราดอกเบี้ ย
นโยบายในรอบการประชุมที่ผ่านมาและผลจากมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจของรัฐบาลอีกระยะ
คณะกรรมการนโยบายการเงิ นคงจะให้น้ า หนักปั จจัยในประเทศมากกว่ าปั จจัยภายนอก
ประเทศในการตัดสินใจเกี่ยวกับทิศทางการดาเนิ นนโยบายการเงิน โดยแม้วา่ ในการประชุ ม
นโยบายการเงิ น วัน ที่ 17-18 กัน ยายน 2562 เฟดจะมี ม ติ ปรับลดอัต ราดอกเบี้ ยดอกเบี้ ย
นโยบายลง แต่การที่เฟดส่งสัญญาณที่จะยืนอัตราดอกเบี้ ยในช่วงที่เหลือของปี ทาให้การลดอัตรา
ดอกเบี้ ยครั้งล่าสุ ดไม่ได้กดดั นต่ อเงิ นบาทให้แข็งค่าเพิ่ มเติ ม ดังนั้ น แรงกดดันจากการปรับลด
อัต ราดอกเบี้ ยนโยบายจากธนาคารกลางสหรัฐ ฯ และธนาคารกลางยุ โ รป ต่ อการตัด สิ น ใจ
ปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินของไทยจึงมีจากัด
 สถานการณ์ค่าเงินบาทที่แข็งค่ามาจากการเกินดุลบัญชีเดินสะพัด ขณะที่เงินทุนใน
ตลาดตราสารหนี้ มีการไหลออก ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ค่าเงินบาทยังคงมีทิศทาง
แข็งค่า แม้วา่ นั กลงทุนจะมีการขายตราสารหนี้ ไปกว่า 3.3 หมื่นล้านบาท ในขณะที่การ
เกิ น ดุ ล บัญ ชี เ ดิ น สะพัด ของไทยในช่ ว ง 7 เดื อ นแรกของปี นี้ อยู่ที่ เ กื อ บ 2 หมื่ น ล้า น
ดอลลาร์ฯ ขณะที่ ดุ ลการค้ายังคงเกิ นดุ ลกว่ า 4 พัน ล้านดอลลาร์ฯ แม้ว่าการส่ งออก
ในช่วง 7 เดือนแรกของปี นี้ หดตัวอยูก่ ็ตาม
 ธนาคารแห่ งประเทศไทยยังคงมี เครื่อ งมื อเพี ยงพอในการดูแลค่ าเงิ นบาท ทั้ง นี้
ธนาคารแห่งประเทศไทยจับตาทิศทางการเคลื่อนไหวของเงินทุ น รวมทั้ง ปั จจัยที่ ส่งผล
ต่อแรงกดดันของค่าเงิ นอย่างใกล้ชิด และคงทยอยออกมาตรการในการดู แลค่าเงิ น ที่
เหมาะสมกับปั จจัยเหนี่ ยวนาเพิ่มเติ มหากจาเป็ น โดยมาตรการที่ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยได้นามาใช้ อาทิ การเพิ่มความเข้มงวดในการรายงานข้อมูลการถือครองตราสารหนี้
ไทยของ นั กลงทุ นต่ างชาติ ให้ ลึ ก ขึ้ นถึ งระ ดั บ ชื่ อของผู ้ ไ ด้ รั บ ผลประโยชน์ ที่
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แท้จริง ตลอดจน การปรับลดเกณฑ์ยอดคงค้าง ณ สิ้ นวันทาการของบัญชีเงินฝากสกุล
เงินบาทของผูม้ ีถิ่นที่อยู่อาศัยนอกประเทศ สามารถลดแรงเก็งกาไรค่าเงินได้ ซึ่งผลของ
มาตรการดังกล่าวสามารถช่วยลดกระแสการไหลเข้าของเงินทุนในช่วงที่ผ่านมาได้
 สาหรับประเด็นที่ติดตามที่อาจจะมีผลต่อการตัดสินใจนโยบายการเงินไทยในช่วงที่เหลือของปี นี้ คง
ได้แก่
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การเปิ ดเผยมุมมองการเติบโตเศรษฐกิจไทยของธนาคารแห่งประเทศไทย เนื่ องจากมุมมอง
ดังกล่าวอาจจะเป็ นภาพในการสะท้อนถึงความกังวลต่อภาพการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในระยะ
ข้างหน้า ทั้งนี้ ในกรณี ที่มุมมองการเติ บโตของเศรษฐกิจไทยในปี 2562 และ 2563 ขยายตัวตา่
กว่ า ระดั บ ศั ก ยภาพที่ 3.5%
อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ อาจเป็ นสั ญ ญาณที่ บ่ ง ชี้ ถึ ง โอกาสที่
คณะกรรมการนโยบายการเงินอาจมีการพิจารณาถึงความเหมาะสมต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ ย
นโยบายลงในระยะข้างหน้า อย่างไรก็ ดี กนง. คงจะนาเรื่องเสถี ยรภาพของระบบการเงิ นและ
ประสิทธิผลการส่งผ่านนโยบายการเงินมาประกอบการชัง่ น้ าหนักเรื่องอัตราดอกเบี้ ยด้วย
ปั จจัยเสี่ยงจากภาคต่างประเทศ ยังคงเป็ นปั จจัยที่อาจมีผลต่อนาหนักในการดาเนิ นนโยบาย
การเงินไทย ทั้งนี้ คงต้องยอมรับว่าทิศทางของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยยังคงอยู่ ในช่วงหัว
เลี้ ยวหัวต่อที่ สาคัญและคงมี นัยต่ อพัฒนาการของการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจไทย ซึ่ ง ปั จจัยเสี่ยงที่
สาคัญมีดงั นี้
 การเจรจาการค้ารอบใหม่ระหว่างจีนและสหรัฐฯ ในเดือน ตุลาคม 2562 ทั้งนี้ การ
เจรจาการค้าดังกล่าวคงจะเป็ นปั จจัยตัดสินว่าทิศทางความขัดแย้งทางการค้าระหว่างจีน
และสหรัฐ ฯ จะมี ทิ ศ ทางปรับดี ขึ้นหรื อ แย่ลง โดยหากทั้ ง 2 ฝ่ ายสามารถที่ จ ะบรรลุ
ข้อตกลงการค้าในเบื้ องต้น คงมี ส่ ว นให้บรรยากาศการค้าและการลงทุ น ที่ ช ะงัก งัน
กลับมาฟื้ นตัวได้อีกครั้ง อย่างไรก็ดี ในกรณีที่การเจรจาการค้าไม่มีความคืบหน้า สหรัฐฯ
จะมีการเดินหน้าเก็บภาษี การค้า โดยเฉพาะหมวดสินค้าสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการบริโภค
(สินค้ามูลค่าร้อยละ 40% ของภาษี นาเข้า 3 แสนล้าน) ที่จะถูกเก็บภาษี ที่ 15% ใน
วันที่ 15 ธันวาคม 2562 ตลอดจน การปรับขึ้ นของภาษี นาเข้าสินค้าจากจีนในงวดก่อน
ไปที่ระดับสูงสุดที่ 30% ซึ่งผลของการเก็บภาษี ดงั กล่าวคงเพิ่มความเสี่ยงที่เศรษฐกิจโลก
จะเผชิญกับการชะลอตัวอย่างมากและสร้างแรงกดดันต่อการเติ บโตของเศรษฐกิจไทย
ผ่านการชะลอตัวของภาคการส่งออกและท่องเที่ยว
 การเจรจาข้อ ตกลงการค้า ระหว่ างสหราชอาณาจักรและสหภาพยุ โรป ที่ ยังไม่ มี
ความคืบหน้า แม้วา่ สภาผูแ้ ทนราษฎรในสหราชอาณาจักรจะมีการออกกฎหมายป้ องกัน
การแยกตัวจากสหภาพยุโรปแบบไร้ขอ้ ตกลง (No-deal) แต่โอกาสที่ จะเกิดภาวะ NoDeal Brexit ยังขึ้ นอยูก่ บั หลายปั จจัย ไม่วา่ จะเป็ น การอนุ ญาตในการขยายเส้นตายของ
สหภาพยุโรปออกจากวันที่ 31 ตุ ลาคม 2562 ไปตามที่องั กฤษร้องขอ ตลอดจน ปั จจัย
การเมืองในอังกฤษว่าจะสามารถที่จะหาข้อสรุปเพื่อสิ้ นสุดปั ญหาของรูปแบบการออกจาก
สหภาพยุโรปที่มีเงื่อนไขเป็ นที่พอใจของทุกฝ่ าย
 พัฒนาการของสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ที่กดดันให้ราคาน้ ามัน
มีโอกาสที่ จะแกว่งตัวในระดับสูง อันเป็ นปั จจัยเสี่ยงที่จะกดดันการเติ บโตของเศรษฐกิจ
โลกให้มีความเปราะบางมากขึ้ น ทั้งนี้ แม้ว่าการผลิ ตของน้ ามันของซาอุ ดีอาระเบีย จะ
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สามารถฟื้ นฟูได้เกือบปกติ ในช่วงปลายเดื อนกันยายน 2562 นี้ ช่วยลดแรงกดดันการ
ปรับขึ้ นของราคาน้ ามันไปได้มาก อย่างไรก็ดี สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง
ยัง มี ค วามไม่ แน่ น อนว่าจะมี การใช้ก าลัง ตอบโต้ ซึ่ ง ในกรณี นี้ จะส่ ง ผลให้ราคาน้ ามัน
ปรับตัวขึ้ นสูง ซึ่งราคาน้ ามันที่ทรงตัวในระดับสูงหากลากยาวจะส่งผลกระทบทางลบต่อ
เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย
โดยสรุปแล้ว ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทยมองว่า คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) คงจะประเมินทิศทาง
เศรษฐกิจในระยะข้างหน้า โดยคานึ งถึงปั จจัยหนุ นการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจและพัฒนาการปั จจัยเสี่ยงดังที่
กล่าวมาขั้นต้นอย่างรอบคอบ ทั้งนี้ หากปั จจัยเสี่ยงต่อการเติบโตของเศรษฐกิจ ไทยในช่วงที่ เหลือของปี นี้
ปรับเพิ่มขึ้ นอย่างมีนัยสาคัญจากคาดการณ์ กนง. คงมีการทบทวนความเหมาะสมของการดาเนิ นนโยบาย
การเงินในระยะต่อไป

---------------------------------------Disclaimer
รายงานวิจยั ฉบับนี ้จัดทาเพื่อเผยแพร่ ทวั่ ไป โดยจัดทาขึ ้นจากแหล่งข้ อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้ อง ความ
น่าเชื่อถือ หรื อความสมบูรณ์เพื่อใช้ ในทางการค้ าหรื อประโยชน์อื่นใด บริ ษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุ งข้ อมูลได้ ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบ
ล่วงหน้ า ทังนี
้ ้ผู้ใช้ ข้อมูลต้ องใช้ ความระมัดระวังในการใช้ ข้อมูลต่างๆ ด้ วยวิจารณญาณของตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทังสิ
้ ้น บริ ษัทฯ จะไม่รับผิด
ต่อผู้ใช้ หรื อบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ ข้อมูลดังกล่าว ข้ อมูลในรายงานฉบับนี ้จึงไม่ถือว่าเป็ นการให้ ความเห็นหรื อคาแนะนาในการตัดสิ นใจทาง
ธุรกิจ แต่อย่างใดทังสิ
้ ้น

