ข่ าวประชาสัมพันธ์
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ดมองทิศทางดอกเบีย้ ขาขึน้ การเมืองไทยหนุนโตต่ อเนื่อง
20 กรกฎาคม 2561 กรุ งเทพฯ – ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ดคงประมาณการเศรษฐกิจโลกทีค
่ าดว่าจะเติบโตที่ 4.0% ในปี นี ้ ซึง่

เป็ นอัตราการเติบโตที่สงู ที่สดุ ในรอบ 5 ปี ทังนี
้ ้เป็ นเพราะแรงสนับสนุนจากพื ้นฐานเศรษฐกิจที่ยงั คงแข็งแกร่ ง อีกทังยั
้ งเป็ นการเติบโต
แบบกระจายตัวและสัมพันธ์กนั ทัว่ ทุกภูมิภาคซึง่ แตกต่างจากในปี ที่ผ่านๆ มา อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่ยงั ต้ องจับตามอง โดย
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ดมีมมุ มอง “เชิงบวกแบบเฝ้าระวัง” ต่อภาพรวมเศรษฐกิจโลก เนื่องจากปั จจัยเสี่ยงเหล่านี ้อาจส่งผล
กระทบต่อความเชื่อมัน่ ในเศรษฐกิจหลักๆ ของโลกซึง่ จวบจนขณะนี ้ยังคงดีอยู่ทา่ มกลางความเสี่ยงทางการเมือง
“ปัจจัยเสี่ยงหลัก 3 ด้ านที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกที่เราจะเฝ้าติดตามอย่างใกล้ ชิด ได้ แก่ 1) ผลที่ตามมาจากการยุติ
การใช้ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 2) ผลทังทางตรงและทางอ้
้
อมอันเนื่องมาจากโอกาสเกิดสงครามการค้ าระหว่างสหรัฐอเมริ กากับ
จีน และ 3) ความอ่อนไหวของเศรษฐกิจหลักของโลกที่มีตอ่ ความผันผวนของราคาน ้ามัน” ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ดระบุในบท
วิเคราะห์เศรษฐกิจล่าสุด
ในส่วนของเศรษฐกิจประเทศไทย ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) ยังคงประมาณการการเติบโตในปี 2561 ไว้ ที่
4.3% และยังคงมุมมองดอกเบี ้ยนโยบายมีแนวโน้ มปรับเพิ่มขึ ้น ทิม ลีฬหะพันธุ์ นักเศรษฐศาสตร์ ประจาธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เต
อร์ ด (ไทย) กล่าว
ประเทศไทยค่อนข้ างปลอดภัยจากแรงปะทะทางการค้ าโลกและการเมืองระหว่างประเทศ
และมีดลุ บัญชีเดินสะพัดที่
เข้ มแข็ง เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศขับเคลื่อนโดยภาคบริ การและการท่องเที่ยวเป็ นหลัก มีแนวโน้ มการฟื น้ ตัวในการเติบโตของ
เศรษฐกิจประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยอัตราการเติบโตของประเทศคาดว่าจะเกิน 4% (ซึง่ ถือว่าเป็ นอัตราการเติบโตตามศักยภาพของ
ประเทศ) หลังจากที่อตั ราการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศลดลงต่ากว่า 1% จากเหตุการณ์ทางการเมืองภายในประเทศช่วงปี
2558

“ปัจจัยความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจโลกจะส่งผลต่อทัว่ โลกในระดับที่ตา่ งกัน สาหรับประเทศไทย ปัจจัยภายในประเทศขณะนี ้มี
น ้าหนักต่อการเติบโตของประเทศมากกว่า เรามีโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (อีอีซ)ี เป็ นตัวกระตุ้นการเติบโตระยะยาว นอกจากนี ้ ความเป็ นไปได้ ที่จะมีการเลือกตังในปี
้ หน้ า ทาให้ เชื่อว่านักลงทุนมอง
ตลาดไทยในเชิงบวก”
“อย่างไรก็ตาม ตลาดในปัจจุบนั ได้ สะท้ อนปัจจัยบวกส่วนใหญ่ไปแล้ ว หากไม่มีปัจจัยกระตุ้นใหม่ เศรษฐกิจของไทยน่าจะ
เติบโตในระดับกลางๆ นี ้” ทิมกล่าวเสริ ม
ดอกเบีย้ นโยบาย – แนวโน้ มนโยบายการเงินปรับขึน้ สู่ภาวะปกติ
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ดคงประมาณการเดิมที่คาดว่า
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)จะปรับดอกเบี ้ยนโยบายขึ ้น
0.25% ในเดือนกันยายน และอีก 0.25% ในไตรมาส 4 ของปี
2561 ซึง่ เป็ นมุมมองที่แตกต่างจากตลาดที่มองว่าธปท. จะ
คงดอกเบี ้ยนโยบายไว้ ถงึ สิ ้นปี
“เรามองการปรับขึ ้นดอกเบี ้ยจากการเติบโตภายในประเทศที่ปรับตัวดีขึ ้น การปรับขึ ้นอัตราดอกเบี ้ยนโยบายในประเทศอื่น (ทังใน
้
ภูมิภาคเดียวกันและทัว่ โลก) และสัญญาณจากธนาคารแห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ตัวเลขเงินเฟ้อและข้ อมูลเศรษฐกิจไตรมาส 2
ที่จะมีการเผยแพร่ ก่อนการประชุมกนง. (19 กันยายน) จะเป็ นข้ อมูลสาคัญในการตัดสินใจของกนง.” ทิม กล่าว

“เรายังคงตังค
้ าถามถึงประโยชน์ของการนาเงินเฟ้อทัว่ ไปมาเป็ นเป้าหมายในการดาเนินนโยบายการเงินของธปท. และที่สาคัญไป
กว่านันคื
้ อ ความสามารถของนโยบายการเงินในการดูแลเงินเฟ้อทัว่ ไปที่มีราคาสินค้ าบริ โภคยากต่อการควบคุมและราคาเชื ้อเพลิงใน
สัดส่วนถึง 30% ของตะกร้ าการคิดคานวนเงินเฟ้อรวม เรามองว่าธนาคารแห่งประเทศไทยอาจจะปรับเป้าหมายเงินเฟ้อในต้ นปี หน้ า
ซึง่ จะส่งผลอย่างมีนยั สาคัญต่อการคาดการณ์อตั ราดอกเบี ้ยนโยบายของตลาด”
การเมือง – เดินหน้ าสู่การเลือกตัง้
การเลือกตังน่
้ าจะเกิดขึ ้นในต้ นปี หน้ า เนื่องจากมีปัจจัยสนับสนุนหลายประการ เช่นกาหนดระยะเวลาและการบังคับใช้ ร่าง
กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
“จากที่เราได้ พดู คุยกับนักลงทุน พวกเขาคาดว่านโยบายทางเศรษฐกิจต่างๆ จะดาเนินไปอย่างต่อเนื่องหลังการเลือกตัง้
อย่างไรก็ตามเรายังคงต้ องติดตามดูอย่างใกล้ ชิดว่าจะมีปัจจัยกระตุ้นใหม่ใดที่จะมีผลต่อเศรษฐกิจในระยะยาว” ทิมกล่าว
ภาพรวมอัตราแลกเปลี่ยน
“เราคาดว่าดุลบัญชีเดินสะพัดของไทยยังคงแข็งแกร่ งและธนาคารแห่งประเทศไทยมีแนวโน้ มปรับอัตราดอกเบี ้ยนโยบายขึ ้น ด้ วยเหตุ
นี ้เราคาดว่าในระยะกลาง เงินบาทมีแนวโน้ มแข็งค่าขึ ้น” ทิมกล่าว
“โดยสรุ ป การฟื น้ ตัวแบบกระจายตัวของเศรษฐกิจไทยในช่วงหลายปี ที่ผ่านมากาลังผนวกรวมเป็ นแรงส่งที่ส่งผลดีตอ่ ประเทศ มองไป
ข้ างหน้ า เรามีมมุ มองเชิงบวกต่อศักยภาพในการเติบโตและพื ้นฐานที่ยืดหยุ่นของเศรษฐกิจไทย ซึง่ พร้ อมจะทะยานขึ ้นหากมีปัจจัย
เกื ้อหนุนใหม่ๆ”
#

#

# #

เกี่ยวกับธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด
เราเป็ นธนาคารสากลชันน
้ าระดับโลกที่ดาเนินธุรกิจมานานกว่า 150 ปี ในประเทศที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนการค้ า การ
ลงทุนและการสร้ างความมัง่ คัง่ หลักการที่สืบทอดมาและค่านิยมองค์กรของเราสะท้ อนอยู่ในพันธกิจของสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ดที่ว่า Here for good
เราดาเนินธุรกิจในกว่า 60 ตลาด ด้ วยจานวนสาขากว่า 1,000 แห่งและตู้เอทีเอ็มประมาณ 3,000 เครื่ องบริ ษัทสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ดจากัด มหาชน ได้
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในลอนดอนและฮ่องกง นอกจากนี ้ยังได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์บอมเบย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งชาติในประเทศ
อินเดียอีกด้ วย
สาหรับข้ อมูลเพิ่มเติม หรื อต้ องการอ่านบทความจากทีมนักเศรษฐศาสตร์ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.sc.com และติดตามสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ดได้ ทาง
Twitter, LinkedIn และ Facebook
ข้ อมูลเพิ่มเติมติดต่ อ:
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
ฝ่ ายองค์กรสัมพันธ์ บริ หารภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์และการตลาด
หัสญา หาสิตะพันธุ์
อีเมลล์ hassaya.hasitabhan@sc.com โทร 0 2724 8071, 06 5526 1317
ปิ ยรัตน์ เศรษฐศิริไพบูลย์ อีเมลล์ piyarat.setthasiriphaiboon@sc.com โทร 0 2724 8024, 06 3234 7168

