ข่ าวประชาสัมพันธ์
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ดมองตลาดยังผันผวน เงินทุนต่ างชาติเริ่มกลับเข้ า
ตลาดไทย
• เงินทุนต่างชาติเริ่มกลับเข้ ามาตลาดในภูมิภาค ต้ องติดตามความต่อเนื่องของเงินทุนที่อาจกลับเข้ ามา
ในช่วงที่เหลือของปี
• คาดค่าเงินบาทมีแนวโน้ มแข็งค่าขึ ้น หากสถานการณ์โควิดดีขึ ้นต่อเนื่อง มองปลายปี บาทอาจแข็งกว่า
31 บาทต่อดอลลาร์ สหรัฐฯ
• ประสิทธิภาพและความต่อเนื่องของนโยบายการคลัง และความชัดเจนของทิศทางนโยบายการเงิน
เป็ นตัวแปรสาคัญของการฟื น้ ตัวทางเศรษฐกิจไทยและเสถียรภาพตลาดการเงิน
16 กรกฎาคม 2563 – ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด คาดตลาดการเงินโลกในช่วงที่เหลือของปี ยังอยูใ่ น
ภาวะผันผวน แม้ จะเริ่มเห็นเงินทุนกลับเข้ ามา โดยเฉพาะหากสถานการณ์โควิดในภูมิภาคเอเชียมีแนวโน้ มดีขึ ้น
ต่อเนื่อง
“เริ่มมีเงินทุนกลับมาที่ตลาดเกิดใหม่ รวมถึงไทยด้ วย แต่ยงั ต้ องตามดูวา่ เงินทุนที่เริ่มกลับเข้ ามาในตลาดเอเชีย
นี ้ มีความต่อเนื่องเพียงใด” ดร.ทิม ลีฬหะพันธุ์ นักเศรษฐศาสตร์ ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) กล่าว
ใน 5 เดือนแรกของปี 2563 มีเงินทุนออกจากตลาดตราสารหนี ้ไทยสุทธิราว 1.3 แสนล้ านบาท แต่ในเดือน
มิถนุ ายนและกรกฎาคม มีเงินทุนกลับเข้ ามาในตลาดสุทธิประมาณ 5 หมื่นล้ านบาท
“เพราะตลาดเอเชียมีแนวโน้ มฟื น้ ตัวจากโควิดได้ ดีกว่าตลาดตะวันตก แต่ยงั อยูใ่ นระยะที่ต้องเฝ้าระวัง ถ้ ามี
เงินทุนกลับเข้ ามาอย่างต่อเนื่อง จะทาให้ คา่ เงินบาทมีแนวโน้ มแข็งค่าขึ ้นต่อ นอกจากนี ้ หากไทยกลับมาเปิ ด
ภาคท่องเที่ยวอีกครัง้ ได้ สาเร็ จ จะเป็ นปัจจัยบวกกับค่าเงินบาทยิ่งขึ ้น” ดร.ทิมกล่าว ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เต
อร์ ด คาดว่า ณ สิ ้นปี 2563 ค่าเงินบาทจะอยูท่ ี่ 31 บาทต่อดอลลาร์ สหรัฐฯ หรื ออาจจะแข็งกว่านันที
้ ่ 30 บาทต่อ
ดอลลาร์
ตลาดการเงินให้ นา้ หนักประเด็นการเมือง ความต่ อเนื่องของนโยบายการคลัง และทิศทางนโยบาย
การเงิน
“ที่ผา่ นมานโยบายการคลังและนโยบายการเงินช่วยพยุงเศรษฐกิจไทยได้ ดี อย่างไรก็ตาม ตลาดติดตามดูตอ่ ว่า
นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลในช่วงที่เหลือของปี จะมีหน้ าตาเป็ นอย่างไร มีความต่อเนื่องไหม” ดร.ทิม
กล่าว

ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด คาดว่าคณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศ (ธปท.) จะปรับลด
อัตราดอกเบี ้ยนโยบายลงอีก 0.25% ในการประชุมเดือนสิงหาคม
“อัตราดอกเบี ้ยกาลังจะเข้ าสู่ระดับ 0% ตลาดการเงินกาลังรอการสื่อสารที่ชดั เจนจาก ธปท. ว่าจะดาเนิน
นโยบายการเงินอย่างไรต่อไปที่จะก่อให้ เกิดประโยชน์กบั ภาคธุรกิจจริงๆ นอกเหนือจากผลต่อตลาดการเงิน
ดอกเบี ้ยติดลบจะเกิดขึ ้นในไทยไหม ธปท.จะนามาตรการ QE หรื อ yield curve control มาใช้ ไหม เหล่านี ้เป็ น
คาถามที่ตลาดการเงินและภาคธุรกิจกาลังรอคาอธิบายอย่างใกล้ ชิด” ดร.ทิมกล่าว
ทังนี
้ ้ ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด คงประมาณการการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยที่หดตัว 5% ในปี
2563 โดยคาดว่าเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 2 จะหดตัวที่ 13% และฟื น้ ตัวอย่างค่อยเป็ นค่อยไปในช่วงที่เหลือ
ของปี
#

#

#

#

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

