ข่ าวประชาสัมพันธ์
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ดคาดธนาคารแห่ งประเทศไทยน่ าจะลดอัตรา
ดอกเบีย้ นโยบายอีกในไตรมาสที่ 3
• เรามองภาพรวมเศรษฐกิจยังอยูใ่ นช่วงต้ องระมัดระวัง โดยคงคาดการณ์อตั ราเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ไทยในปี 2563 ที่หดตัวร้ อยละ 5 (ไตรมาส 2 คาดหดตัวร้ อยละ 13 เทียบช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน)
• เราคาดว่าธปท.จะปรับลดอัตราดอกเบี ้ยนโยบายอีก 0.25% ในไตรมาสที่ 3 (โดยคงอัตราดอกเบี ้ย
นโยบายในการประชุมเดือนมิถนุ ายน) ส่งผลให้ อตั ราดอกเบี ้ยนโยบายอยูท่ ี่ 0.25%
• ธปท.เหลือช่องในการใช้ อตั ราดอกเบี ้ยนโยบายอยูจ่ ากัด ยังไม่ชดั เจนว่าจะมีการใช้ เครื่ องมือนโยบาย
ทางการเงินอื่น
28 พฤษภาคม 2563 – ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ดมองภาพรวมเศรษฐกิจไทยยังอยูใ่ นช่วงต้ องระมัดระวัง
แม้ วา่ จะเห็นสัญญาณบวกของการฟื น้ ตัว ในขณะที่ยงั มีความเป็ นไปได้ ที่อตั ราดอกเบี ้ยนโยบายจะลดลงต่า
กว่า 0.25%
ธนาคารมองว่าน่าจะใช้ เวลาอีกมากกว่า 2 ปี กว่าที่เศรษฐกิจจะฟื น้ ตัวกลับสูร่ ะดับก่อนเกิดการระบาดของโค
วิด-19 แม้ วา่ บรรยากาศเริ่มดีขึ ้นในขณะที่ธุรกิจเริ่มกลับมาเปิ ดทาการ และรัฐบาลได้ ให้ เงินช่วยเหลือประชาชน
ที่ได้ รับผลกระทบจากโควิดมาตังแต่
้ เดือนเมษายน
ธนาคารคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะหดตัวร้ อยละ 5 ในปี 2563 โดยหดตัวร้ อยละ 13 ในไตรมาส 2 ก่อนจะค่อยๆ
ฟื น้ ตัวในครึ่งปี หลัง
“ภาคส่งออกเริ่มส่งสัญญาณฟื น้ ตัวและน่าจะได้ ประโยชน์จากการกลับมาเปิ ดดาเนินงานของจีน รวมถึงการ
ผ่อนคลายมาตรการล็อคดาวน์ในตลาดอื่น ตัวเลขในเดือนมิถนุ ายนน่าจะสะท้ อนให้ เห็นถึงการฟื น้ ตัวของการ
บริโภคภายในประเทศหลังจากที่ประเทศไทยเริ่มเปิ ดให้ กลับมาดาเนินกิจการตามปกติในเดือนพฤษภาคม ถึง
กระนัน้ เราคิดว่าการฟื น้ ตัวน่าจะเป็ นไปอย่างค่อยเป็ นค่อยไป” ดร.ทิม ลีฬหะพันธุ์ นักเศรษฐศาสตร์ ธนาคาร
สแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) กล่าว
“การลงทุนน่าจะฟื น้ ตัวในปี หน้ าหรื อหลังจากนัน้ เพราะโควิด-19 น่าจะชะลอการลงทุนและโครงการต่างๆ ของ
ภาครัฐและเอกชนไปอีก ส่งผลให้ เศรษฐกิจโตไม่เต็มศักยภาพ”

นอกจากนี ้ ตัวเลขของภาคอุตสาหกรรมอื่นที่รองลงมาสะท้ อนให้ เห็นการชะลอตัว
ในเดือนมีนาคม ซึง่ เป็ นช่วงก่อนที่ประเทศไทยจะประกาศมาตรการล็อคดาวน์อย่างเข้ มงวด ดังนันผลกระทบ
้
จากโควิด-19 ต่อเศรษฐกิจไทย น่าจะเห็นผลชัดเจนในไตรมาส 2
เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 1 หดตัวร้ อยละ 1.8 จากปี ก่อน (หดตัวร้ อยละ 2.2 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน หลัง
ปรับฤดูกาล) โดยตลาดคาดว่าหดตัวร้ อยละ 3.9 จากปี ก่อน (หดตัวร้ อยละ 4.2 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน)
นับเป็ นการหดตัวครัง้ แรกเมื่อเทียบปี ตอ่ ปี ของเศรษฐกิจไทยนับตังแต่
้ ชว่ งต้ นปี 2557
มีความเป็ นไปได้ ท่ จี ะมีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ นโยบายลงต่ากว่ า 0.25%
เราคาดว่าดอกเบี ้ยนโยบายจะปรับลดลงอีก 0.25% ในไตรมาสที่ 3 ทาให้ อตั ราดอกเบี ้ยนโยบายลงไปอยูท่ ี่
0.25% อย่างไรก็ตามมีความเป็ นไปได้ ที่ดอกเบี ้ยนโยบายจะลดลงไปต่ากว่า 0.25% แม้ จะไม่นา่ จะถึงติดลบ
แต่ก็มีความเป็ นไปได้ ดร.ทิมกล่าวเสริม
การเติบโตของเศรษฐกิจไทยยังอยูห่ า่ งจากศักยภาพของประเทศที่สามารถโตได้ ร้อยละ 4% ในขณะที่อตั ราเงิน
เฟ้อทัว่ ไปยังอยูต่ ่ากว่ากรอบเป้าหมายที่ร้อยละ 1-3 ของธปท.
#

#

#

#

เกี่ยวกับธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด
เราเป็ นกลุม่ ธนาคารสากลชันน
้ าระดับโลกที่ดาเนินธุรกิจใน 60 ตลาดที่มีการปรับตัวอย่างรวดเร็ ว และให้ บริ การลูกค้ าในอีก 85
ตลาด โดยมีเป้าหมายเพื่อขับเคลือ่ นการค้ า การลงทุนและการสร้ างความมัง่ คัง่ หลักการที่สบื ทอดมาและค่านิยมองค์กรของ
เราสะท้ อนอยูใ่ นพันธกิจของสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ดที่วา่ Here for good
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ดจากัด มหาชน ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในลอนดอนและฮ่องกง นอกจากนี ้ยังได้ จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์บอมเบย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งชาติในประเทศอินเดียอีกด้ วย
สาหรับข้ อมูลเพิ่มเติม หรื อต้ องการอ่านบทความจากทีมนักเศรษฐศาสตร์ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.sc.com และติดตาม
สแตนดาร์ 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

