ข่ าวประชาสัมพันธ์
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ดสรุป 10 ข้ อเศรษฐกิจไทย 2563 แนะปั จจัยดัน
เศรษฐกิจในปี 2564
15 ตุลาคม 2563 – ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด ชี ้ปั จจัยลบภายในประเทศดึงเศรษฐกิจไทยฟื น้ ตัวช้ า แนะ
2 เดือนที่เหลือของปี เร่งฟื น้ ความมัน่ ใจในประเทศ มุ่งเป้าเรียกความเชื่อมัน่ ต่างชาติในปี หน้ า คาดท่องเที่ยวใช้
เวลา 3-5 ปี กลับไปที่จุดก่อนโควิด
“เศรษฐกิจไทยอาจจะดีขึ ้นจากตอนต้ นปี เพราะต้ นปี เป็ นช่วงที่สถานการณ์โควิดของไทยวิกฤตที่สดุ แต่วนั นี ้
เศรษฐกิจไทยยังฟื น้ ตัวแบบไม่มนั่ ใจ
แม้ ว่าการส่งออกจะเริ่มฟื น้ ตัว
แต่ความเคลื่อนไหวทางการเมือง
ภายในประเทศยังต้ องติดตามอย่างใกล้ ชิด สถานการณ์โควิดในเอเชียดูดีขึ ้น แต่สถานการณ์ยงั น่ากังวลอยู่ใน
ยุโรป และสหรัฐอเมริ กา” ดร.ทิม ลีฬหะพันธุ์ นักเศรษฐศาสตร์ ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) กล่าว
“เราเพิ่งได้ ทีมเศรษฐกิจใหม่หลังจากขาดช่วงไปหลายเดือน การเบิกจ่ายจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทังจาก
้
รัฐบาลและจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ยังอยู่ในระดับไม่สงู นัก ตอนนี ้ตลาดการเงินอยู่ในภาวะ
“ติดตามดูสถานการณ์” ทังหมด
้
ไม่ว่าจะเป็ นทิศทางจากกระทรวงการคลัง การเบิกจ่าย การลงทุนของรัฐบาลที่
ควรจะนาร่องภาคเอกชนให้ มีการลงทุนภายในประเทศ การเมือง การเปิ ดประเทศ การพัฒนาวัคซีนสาหรับต้ าน
โควิด”
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ดสรุป10 ข้ อเศรษฐกิจไทย 2563 และปัจจัยเบื ้องต้ นผลักดันเศรษฐกิจในปี 2564
1. เศรษฐกิจไทยผ่านจุดต่าสุดของปี ไปแล้ ว คาดว่าทังปี
้ เศรษฐกิจจะหดตัวร้ อยละ 8 อย่างไรก็ตาม การฟื น้
ตัวน่าจะเป็ นไปอย่างช้ า จากปัจจัยลบภายในประเทศ และความไม่แน่นอนต่างประเทศ โดยคาดจะฟื น้
กลับมาเติบโตที่ร้อยละ 2 ในปี 2564
2. ตัวเลขส่งออกของประเทศเกิดใหม่ และภูมิภาคเอเชีย รวมถึงประเทศไทย ส่งสัญญาณปรับตัวดีขึ ้น แต่
กลไกขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจไทย คือ การท่องเที่ยว ยังไม่ฟืน้ ดังนัน้ ถึงแม้ ว่าการส่งออกจะดีขึ ้น
แต่การฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจโดยรวมจะยังไม่มนั่ คง ถ้ าการท่องเที่ยวยังไม่สามารถฟื น้ ตัวกลับมาได้
3. จับตามองทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ที่เพิ่งเข้ ารับตาแหน่งว่าจะสามารถสร้ างความมัน่ ใจให้ กบั ตลาดการเงิน
ได้ มากน้ อยเพียงใด หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงซึง่ ใช้ เวลากว่าสามเดือนกว่าจะได้ ทีมใหม่
4. ความเคลื่อนไหวทางการเมือง ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะดาเนินต่อไปอย่างไร บนพื ้นฐานว่าเศรษฐกิจ
ไทยยังติดลบอยู่ ประเด็นนี ้อาจกระทบการฟื น้ ตัว
5. จากที่มีการเปลี่ยนทีมเศรษฐกิจและรอนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจจากทีมใหม่ ในขณะที่การเมืองยัง
อยู่ในช่วงติดตามดูสถานการณ์ ส่งผลให้ ไม่กระทบต่อค่าเงินบาทมากนัก โดยธนาคารคาดว่าค่าเงิน
บาทจะอยู่ที่ราว 31 บาทต่อดอลลาร์ สหรัฐฯ ในสิ ้นปี นี ้

6. นักลงทุนต่างชาติอาจไม่ได้ มองเพียงภาพในระยะสัน้ แต่ยงั มองระยะไกลด้ วย โดยเฉพาะกับคาถามว่า
เมื่อไหร่เศรษฐกิจไทยจะฟื น้ ตัวได้ อย่างชัดเจน เมื่อไหร่ประเทศจะได้ เห็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ 40 ล้ าน
คน ซึง่ เป็ นระดับในช่วงก่อนโควิด
7. เราเชื่อว่า โควิดทาให้ ประเทศไทยเห็นความจาเป็ นต่อการปรับกลยุทธ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศ
จากเดิมที่มองที่จานวนนักท่องเที่ยว เริ่มมีแนวคิดเปลี่ยนเป็ นการท่องเที่ยวที่เน้ นมูลค่า และพยายาม
ลดการพึง่ พาตลาดใดตลาดหนึ่ง
8. ภาพรวมยังอยู่ในลักษณะ “ติดตามสถานการณ์” ไม่ว่าจะเป็ นเรื่องการคลัง การเบิกจ่าย สถานการณ์
การเมือง การเริ่มเปิ ดประเทศต้ อนรับนักท่องเที่ยว การคิดค้ นวัคซีนต้ านโควิด เพราะฉะนัน้ ยังอาจไม่มี
ปัจจัยทีก่ ระตุ้นให้ เกิดความมัน่ ใจได้ อย่างมีนยั สาคัญ ตลาดการเงินอาจจะเริ่มมัน่ ใจได้ มากขึ ้น หากเริ่ม
เห็นการเบิกจ่ายของรัฐบาลในทิศทางที่ดีขึ ้น การลงทุนของรัฐบาล น่าจะเป็ นตัวนาให้ ภาคเอกชนลงทุน
ในประเทศตาม เพื่อฟื น้ ฟูเศรษฐกิจของประเทศ
9. เราเชื่อว่าธนาคารแห่งประเทศไทย ก็อยู่ในภาวะ “ติดตามสถานการณ์” เช่นเดียวกัน ถ้ าสถานการณ์ยงั
ทรงตัวและเห็นสัญญาณที่ดีขึ ้น ธปท.น่าจะคงดอกเบี ้ยนโยบายไว้ ที่ 0.5% แต่ถ้าสถานการณ์ยงั ไม่ดีขึ ้น
หรือแย่ลงในช่วงในไตรมาสนี ้ โอกาสที่ ธปท. จะลดดอกเบี ้ยไปที่ 0.25% ก่อนสิ ้นปี ก็เป็ นไปได้
10. เราเชื่อว่าตลาดการเงินยังให้ ความสนใจว่า นอกเหนือจากการลดดอกเบี ้ย ธปท.มีนโยบายการเงิน
ทางเลือกอะไร ที่อาจนามาใช้ ในปี 2564 จะเป็ น QE หรื อ yield curve control หรือ นโยบายช่วยเหลือ
SMEs เพิ่ม รูปแบบ ประสิทธิภาพ ความเหมาะสมของนโยบายเหล่านันส
้ าหรับเศรษฐกิจไทย ผลลัพธ์
คาดการณ์ น่าจะเป็ นประเด็นที่ตลาดการเงินและนักลงทุนให้ ความสนใจต่อเนื่องไปถึงปี หน้ า
#

#

#

#

เกี่ยวกับธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด
เราเป็ นกลุ่มธนาคารสากลชันน
้ าระดับโลกที่ดาเนินธุรกิจใน 60 ตลาดที่มีการปรับตัวอย่างรวดเร็ว และให้ บริการลูกค้ าในอีก 85
ตลาด โดยมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนการค้ า การลงทุนและการสร้ างความมัง่ คัง่ หลักการที่สืบทอดมาและค่านิยมองค์กรของ
เราสะท้ อนอยูใ่ นพันธกิจของสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ดที่วา่ Here for good
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์ เตอร์ ดจากัด มหาชน ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในลอนดอนและฮ่องกง นอกจากนี ้ยังได้ จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์บอมเบย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งชาติในประเทศอินเดียอีกด้ วย
สาหรับข้ อมูลเพิ่มเติม หรื อต้ องการอ่านบทความจากทีมนักเศรษฐศาสตร์ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.sc.com และติดตาม
สแตนดาร์ ดชาร์เตอร์ ดได้ ทาง Twitter, LinkedIn และ Facebook
ข้ อมูลเพิ่มเติมติดต่ อ ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
ฝ่ ายองค์กรสัมพันธ์ บริหารภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์และการตลาด
หัสญา หาสิตะพันธุ์
อีเมลล์ hassaya.hasitabhan@sc.com
ปิ ยรัตน์ เศรษฐศิริไพบูลย์
อีเมลล์ piyarat.setthasiriphaiboon@sc.com
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