ข่ าวประชาสัมพันธ์
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด : ผลสารวจชีภ้ าคธุรกิจและนักลงทุนหวังรั ฐบาลเร่ งการ
เบิกจ่ ายงบประมาณเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
11 ตุลาคม 2562, กรุงเทพฯ – ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ดทาการสารวจความคิดเห็นภาคธุรกิจและนัก
ลงทุนในงานสัมมนาประจาปี ของธนาคารฯ เผยภาคธุรกิจและนักลงทุนหวังรัฐบาลเร่งการเบิกจ่ายงบประมาณ
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
จากการสารวจความคิดเห็นในงานสัมมนา
พบว่าแรงกดดันจากปัจจัยภายนอกและการขาดปัจจัยกระตุ้น
ภายในทาให้ ธุรกิจ และนักลงทุน มีมมุ มองต่อการทาธุรกิจของตนในช่วง 6 เดือนข้ างหน้ าแบบระมัดระวัง
“ประเด็นที่เป็ นห่วงมากที่สดุ คือสงครามการค้ าสหรัฐฯ-จีน หากมีความตึงเครี ยดมากขึ ้น โดยครึ่งหนึง่ ของผล
สารวจของเราบอกว่า ได้ รับผลกระทบจากความขัดแย้ งนี ้แล้ ว ในขณะที่ 30% คิดว่ากาลังจะได้ รับผลกระทบใน
ไม่ช้า” นายทิม ลีฬหะพันธุ์ นักเศรษฐศาสตร์ ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) กล่าว
“หากสงครามการค้ ามีทางออกที่คลี่คลาย จะเป็ นแรงกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างมีนยั สาคัญไปอีก 2-3 ปี ข้างหน้ า แต่
หากยังไม่มีทางออก ก็ไม่เห็นปัจจัยหรื อมาตรการอื่นที่จะช่วยผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจโลกได้ ซึง่
หมายความว่า นโยบายเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการเงิน ถูกมองว่าอาจจะมีประสิทธิภาพน้ อยลง
ในช่วงหัวเลี ้ยวหัวต่อนี ้ ซึง่ เป็ นเรื่ องที่นกั ลงทุนกังวลเป็ นอย่างมาก”
แม้ จะมองว่านโยบายทางการเงิน มีความเป็ นไปได้ ที่จะมีบทบาทน้ อยลงในการช่วยดูแลเศรษฐกิจ แต่เกือบ 80%
ของผลสารวจคาดว่าธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะปรับลดอัตราดอกเบี ้ยนโยบายลงอีก นอกจากนัน้ ยัง
คาดหวังให้ รัฐบาลเร่งการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ภาคธุรกิจและนักลงทุนยังคง
อยูใ่ นช่วงระมัดระวัง เนื่องจากยังมีประเด็นที่ต้องติดตามทางการเมือง ที่อาจเกี่ยวเนื่องกับกระบวนการ
พิจารณางบประมาณปี 2563
ในด้ านอัตราแลกเปลี่ยน ผลสารวจสะท้ อนว่าบาทแข็งค่าเกินปัจจัยพื ้นฐาน โดย 60% บอกว่าได้ รับผลกระทบ
จากการที่เงินบาทแข็งค่า และการบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนมีความยากลาบากขึ ้น รวมทัง้ สูญเสีย
ตลาดส่งออกอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การที่บาทแข็งค่า ช่วยธุรกิจบางส่วนในแง่ของการนาเข้ า
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ดมีมมุ มองเศรษฐกิจไทยชะลอตัวในระยะสัน้ โดยธนาคารฯ ยังมองว่าเศรษฐกิจ
ไทยยังสามารถขยายตัวได้ 3% ในปี นี ้ แต่นนั่ เป็ นเพียงเพราะการกระตุ้นในครึ่งปี หลังบนฐานเดิมที่ต่า การ
เติบโตทังภายในและภายนอกยั
้
งเป็ นไปอย่างชะลอตัว และยังไม่มีสญ
ั ญาณฟื น้ ตัวอย่างชัดเจน ธนาคารฯ คาด
ว่า ธปท. จะลดอัตราดอกเบี ้ยนโยบายอีก 0.25% ในช่วงไตรมาสนี ้ ทาให้ อตั ราดอกเบี ้ยนโยบายไปอยู่ที่ 1.25%
ณ สิ ้นปี
“เราคิดว่าค่าเงินบาทที่แข็งค่าเกินพื ้นฐาน น่าจะมีการพัก หรื อปรับฐาน โดยเราคาดว่า เงินบาทมีโอกาสอ่อนตัว
ลงตามสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงในช่วงปลายปี นี ้ เรามองค่าเงินบาทอยูท่ ี่ 31 บาทต่อดอลลาร์ สหรัฐฯ ในสิ ้น
ปี 2562” นายทิมสรุป
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#
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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
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