ข่าวประชาสัมพันธ์
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด: ภาพรวมเศรษฐกิจไทยกับ 3 ปั จจัย
ที่ควรจับตาในปี 2562
• การเลือกตังปี
้ 2562 น่าจะนาไปสูก่ ารเปลี่ยนรัฐบาลอย่างราบรื่ นและการดาเนินนโยบายอย่างต่อเนื่อง
ถึงกระนันประเด็
้
นนี ้ไม่ใช่ปัจจัยใหม่ที่จะกระตุ้นการเติบโต
• ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจปรับขึ ้นอัตราดอกเบี ้ยเร็วกว่าที่ตลาดคาดเพื่อรักษาส่วนต่างอัตราดอกเบี ้ย
นโยบายของไทยกับธนาคารกลางสหรัฐ ประกอบกับอัตราเงินเฟ้อเร่งตัวขึ ้น
• เราคาดว่าปริมาณเงินเกินดุลบัญชีเดินสะพัดจะลดลงกว่าที่ตลาดประมาณการ เนื่องจากการท่องเที่ยว
ยังคงมีความเสี่ยงและปริมาณการนาเข้ าปรับตัวเพิ่มขึ ้น
30 ตุลาคม 2561 กรุงเทพฯ – ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะเติบโตที่อตั รา 4.5%
ในปี 2562 โดยมี 3 ปัจจัยหลักที่ควรจับตามอง ได้ แก่ พัฒนาการด้ านการเมือง แนวโน้ มการปรับอัตรา
ดอกเบี ้ยนโยบายการเงิน และความเสี่ยงที่อาจส่งแรงกดดันต่อดุลบัญชีเดินสะพัด
การเปลี่ยนรั ฐบาลน่ าจะเป็ นไปอย่ างราบรื่นหลังการเลือกตัง้ ปี 2562
ประเด็นที่นา่ จับตามองของประเทศไทยในปี 2562 คือ การเลือกตังที
้ ่รอคอยกันมานานนับตังแต่
้ การปฏิวตั ิ
ในปี 2557 โดยมีการคาดกันว่าการเลือกตังจะเกิ
้
ดขึ ้นในช่วงต้ นปี หน้ า ยิ่งขยับเข้ าใกล้ วนั เลือกตัง้ ความ
เคลื่อนไหวทางการเมืองยิ่งมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น อย่างไรก็ตาม ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ดคาดว่าการ
เลือกตังจะผ่
้ านพ้ นไปด้ วยดีและการเปลี่ยนรัฐบาลจะช่วยกระตุ้นบรรยากาศการค้ าการลงทุน
ไม่วา่ ผลของการเลือกตังจะเป็
้
นอย่างไร รัฐบาลใหม่นา่ จะต้ องดูแลความต่อเนื่องของนโยบายเชิงโครงสร้ าง
ต่อไปอีก 2-3 ปี โครงการโครงสร้ างพื ้นฐานเมกะโปรเจ็ค ซึง่ เป็ นปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตที่สาคัญ น่าจะ
ยังคงดาเนินการตามแผนที่วางไว้ เนื่องจากภายใต้ รัฐธรรมนูญ 2560 ได้ เปิ ดทางให้ รัฐบาลสามารถผลักดัน
โครงการขนาดใหญ่ให้ ดาเนินการอย่างต่อเนื่องได้ แม้ มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลในภายหลัง ประเด็นนี ้น่าจะ
ช่วยกระตุ้นภาพรวมการเติบโตหลังจาก “หนึง่ ทศวรรษที่หายไป” ที่การเติบโตสะดุดลงไปอันเนื่องจากวิกฤต
ทางการเมืองระหว่างปี 2548 – 2557 รวมถึงความล่าช้ าของการดาเนินการโครงการที่ยืดเยื ้อมานาน
“เราคิดว่าภาพรวมการเมืองที่ดีขึ ้น ประกอบกับปัจจัยทางเศรษฐกิจที่เข้ มแข็งของประเทศไทย น่าจะส่งผล
ให้ ประเทศไทยได้ รับการปรับขึ ้นอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศหลังจากการเลือกตัง้ ถึงกระนัน้ ยังไม่
น่าจะมีปัจจัยกระตุ้นการเติบโตใหม่หลังการเลือกตัง,”
้ ทิม ลีฬหะพันธุ์ นักเศรษฐศาสตร์ ประจาธนาคาร
สแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) กล่าว
การปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ นโยบายอาจจะเร็วกว่ าที่ตลาดคาดการณ์
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ดคาดว่าธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะเริ่มการปรับนโยบายการเงินเข้ าสู่
ภาวะปกติด้วยการปรับขึ ้นอัตราดอกเบี ้ย
0.25%
(มาอยู่ที่ระดับ
1.75%)
ในการประชุม
คณะกรรมการนโยบายการเงินในวันที่ 14 พฤศจิกายน เนื่องมาจากการส่งสัญญาณที่ชดั เจนในการประชุม
เมื่อเดือนกันยายนที่ผา่ นมา อย่างไรก็ตาม เนื่องจากธปท.ยังมีความกังวลในเรื่ องอัตราการแข็งค่าของเงิน
บาท
ดังนันธปท.ไม่
้
นา่ จะปรับขึ ้นอัตราดอกเบี ้ยติดต่อกันในการประชุมเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม

ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ดคาดว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะคงอัตราดอกเบี ้ยนโยบายในการประชุม
เดือนธันวาคม
“เราคาดว่าดอกเบี ้ยนโยบายจะอยูท่ ี่ 2.25% ณ สิ ้นปี 2562 โดยธปท. จะขึ ้นดอกเบี ้ยหนึง่ ครัง้ ในครึ่งปี แรก
ของปี หน้ า และอีกหนึง่ ครัง้ ในครึ่งปี หลัง” ทิม กล่าว
การปรับขึ ้นอัตราดอกเบี ้ยของธนาคารกลางสหรัฐในอัตราที่เร็วกว่าที่ตลาดคาด อาจส่งผลให้ ธปท.ปรับ
นโยบายการเงินเข้ าสูภ่ าวะปกติเร็วขึ ้น โดยธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ดคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐจะ
ปรับดอกเบี ้ยขึ ้น 5 ครัง้ ในปี 2561-2562 ในขณะที่ตลาดมองการปรับขึ ้น 3 ครัง้ นอกจากนี ้ธนาคาร
สแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ดเชื่อว่าเงินเฟ้อในประเทศจะปรับตัวเพิ่มขึ ้นเนื่องจากราคาน ้ามันโลกปรับตัวเพิ่มขึ ้น
อย่างต่อเนื่อง สนับสนุนด้ วยปัจจัยการปรับตัวดีขึ ้นของภาพรวมเศรษฐกิจมหภาค การนาเข้ าที่เพิ่มมากขึ ้น
อันเนื่องมาจากเงินบาทอ่อนค่าเล็กน้ อยเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สหรัฐ น่าจะทาให้ อตั ราเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ ้น
ปริมาณเงินเกินดุลบัญชีเดินสะพัดจะลดลง
จากแรงกดดันด้ านการท่ องเที่ยวและการนาเข้ าที่
เพิ่มขึน้
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ดคาดว่าปริมาณเงินเกินดุลบัญชีเดินสะพัดจะลดลงมาอยู่ที่ 7.0% ของจีดีพีใน
ปี 2562 เนื่องจากราคาน ้ามันที่ปรับตัวสูงขึ ้น ความเสี่ยงในภาคธุรกิจท่องเที่ยว และการนาเข้ าที่เพิ่มสูงขึ ้น
ในระยะกลางอันเนื่องมาจากการฟื น้ ตัวทางเศรษฐกิจและการลงทุน (รวมถึงโครงการโครงสร้ างพื ้นฐาน)
เชื ้อเพลิงคิดเป็ นสัดส่วนประมาณ 15% ของการนาเข้ าทังหมดของไทย
้
แม้ วา่ ความขัดแย้ งทางการค้ าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนจะมีความเสี่ยงต่อภาคส่งออก แต่ถึงกระนัน้ ยัง
ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย โดยการส่งออกที่ชะลอตัวลงในช่วงนี ้ ส่วนหนึง่ เป็ นผลมาจากฐานเดิมที่อยูใ่ น
ระดับสูง
“แม้ วา่ ยังมีความไม่แน่นอน แต่เราไม่เห็นผลกระทบรุนแรงในปี หน้ า อันที่จริง ความขัดแย้ งทางการค้ า
ระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนอาจจะเป็ นประโยชน์กบั ประเทศไทย เพราะผู้ซื ้อจะมองหาสินค้ ามาทดแทน
สินค้ าที่ได้ รับผลกระทบทางภาษี หมายความหว่า ผลกระทบที่แท้ จริง ส่วนหนึง่ จะขึ ้นอยูก่ บั ความสามารถที่
แท้ จริงของผู้สง่ ออกไทยในการตอบสนองความต้ องการการนาเข้ าที่มากขึ ้นทังจากสหรั
้
ฐอเมริกาและจีน”
ทิม กล่าวสรุป
#

#

#

#

เกี่ยวกับธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด
เราเป็ นธนาคารสากลชันน
้ าระดับโลกที่ดาเนินธุรกิจมานานกว่า 150 ปี ในประเทศที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยมี
เป้าหมายเพื่อขับเคลือ่ นการค้ า การลงทุนและการสร้ างความมัง่ คัง่ หลักการที่สบื ทอดมาและค่านิยมองค์กรของเราสะท้ อน
อยูใ่ นพันธกิจของสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ดที่วา่ Here for good
เราดาเนินธุรกิจในกว่า 60 ตลาด ด้ วยจานวนสาขากว่า 1,000 แห่งและตู้เอทีเอ็มประมาณ 3,000 เครื่ องบริ ษัทสแตนดาร์ ด
ชาร์ เตอร์ ดจากัด มหาชน ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในลอนดอนและฮ่องกง นอกจากนี ้ยังได้ จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์บอมเบย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งชาติในประเทศอินเดียอีกด้ วย
สาหรับข้ อมูลเพิ่มเติม หรื อต้ องการอ่านบทความจากทีมนักเศรษฐศาสตร์ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.sc.com และ
ติดตามสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ 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

โทร 0 2724 8071, 065 526 1317
โทร 0 2724 8024, 094 495 5992

