ข่ าวประชาสัมพันธ์
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด : ธนาคารกลางทั่วโลกเล็งใช้ นโยบายการเงินผ่ อนคลาย
ธปท. อาจมีทศิ ทางที่ต่างออกไป
30 เมษายน 2562 กรุ งเทพฯ – ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ดคาดเศรษฐกิจโลกน่าจะค่อยๆ ฟื น้ ตัวขึ ้นในครึ่งปี หลังของ
ปี 2562 จากปั จจัยต่างๆ ที่ปรับตัวดีขึ ้น ประกอบกับธนาคารกลางทัว่ โลกมีแนวโน้ มใช้ นโยบายการเงินผ่อนคลายในขณะที่
เงินเฟ้อยู่ในระดับควบคุมได้
“ความกังวลต่อความเสี่ยงสาคัญที่ได้ พดู ถึงในปี ก่อนลดลง ความขัดแย้ งทางการค้ าสหรัฐ-จีนที่สง่ สัญญาณดีขึ ้น ราคา
น ้ามันกลับมาอยู่ในรอบขาขึ ้น ซึง่ ช่วยลดแรงกดดันของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีตอ่ ตลาดเกิดใหม่ ส่งผลให้ ธนาคารกลาง
หลายแห่งมีแนวโน้ มใช้ นโยบายการเงินผ่อนคลายมากขึ ้น อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่อาจกระทบบรรยากาศโดยรวม
อีก อาทิเช่น กรณี Brexit หรื อการเจรจาการค้ าระหว่างสหรัฐ-จีนที่ยงั ไม่ลงตัว” ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ดกล่าวใน
งานวิจยั
อาเซียน
ภาพรวมการเติบโตสาหรับภูมิภาคอาเซียนยังคงอยู่ในเกณฑ์ดี เนื่องจากความแข็งแกร่ งของการบริ โภคภายในประเทศ
ซึง่ ขับเคลื่อนโดยการใช้ จ่ายในโครงการโครงสร้ างพื ้นฐานของภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศอินโดนีเซีย ฟิ ลิปปิ นส์
และไทย การเติบโตด้ านการส่งออกชะลอตัวลง แต่ความตึงเครี ยดทางการค้ าระหว่างสหรัฐ-จีนที่ผ่อนคลายลง ประกอบ
กับการฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจจีน น่าจะช่วยให้ การส่งออกในครึ่งปี หลังดีขึ ้น แรงกดดันต่อเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับต่า โดย
ธนาคารกลางสาคัญหลายแห่ง (รวมทังธนาคารกลางสหรั
้
ฐ) มีแนวโน้ มใช้ นโยบายการเงินผ่อนคลายมากขึ ้น เราคาดว่า
ธนาคารกลางในภูมิภาคอาเซียน อาทิเช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิ ลิปปิ นส์ จะปรับลดอัตราดอกเบี ้ย อย่างไรก็ตาม
ถึงแม้ วา่ ธนาคารกลางหลายแห่งมีแนวโน้ มใช้ นโยบายการเงินผ่อนคลาย แต่เราไม่คิดว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะปรับ
ลดอัตราดอกเบี ้ยนโยบายในระยะนี ้ไปจนถึงสิ ้นปี 2564 เป็ นอย่างน้ อย เว้ นแต่ความเคลื่อนไหวทางการเมืองจะทวีความ
รุ นแรงขึ ้น
ประเทศไทย – ธนาคารแห่ งประเทศไทยอาจไม่ ตามกระแสการใช้ นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายของประเทศอื่น
เศรษฐกิจไทยได้ พิสจู น์ให้ เห็นแล้ วว่ามีความยืดหยุ่นรองรับความไม่แน่นอนทางการเมืองมาได้ โดยตลอด เดือน
พฤษภาคมนี ้น่าจะมีพฒ
ั นาการสาคัญเกิดขึ ้นสาหรับประเทศไทย เราอาจจะเห็นความชัดเจนมากขึ ้นแต่ความไม่แน่นอน
ยังคงอยู่ ผลการเลือกตังเมื
้ ่อวันที่ 24 มีนาคมที่ยงั ไม่สามารถสรุ ปได้ อาจทาให้ การจัดตังรั้ ฐบาลใหม่มีความล่าช้ าออกไป
อีกทังส่
้ งผลกระทบต่อบรรยากาศการลงทุนในภาพรวม และจากผลการเลือกตังที
้ ่ยงั ไม่ชดั เจน จึงเป็ นเรื่ องยากที่จะ
คาดการณ์รูปแบบการจัดตังรั้ ฐบาล ด้ วยเหตุนี ้ เราคาดว่าธนาคารแห่งประเทศไทย จะยังคงเฝ้าติดตามด้ วยความระวัง
“ธนาคารแห่งประเทศไทยน่าจะเฝ้าติดตามด้ วยความระวังในระยะนี ้ โดยรอความชัดเจนจากสถานการณ์ทางการเมือง
เราคิดว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินจะคงอัตราดอกเบี ้ยนโยบายไว้ ที่ร้อยละ 1.75 ในการประชุมเดือนพฤษภาคม
และเดือนมิถนุ ายน” ดร. ทิม ลีฬหะพันธุ์ นักเศรษฐศาสตร์ ประจาธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด มหาชน
กล่าว

“เราไม่คาดว่าสถานการณ์การเมืองในปั จจุบนั จะเปลี่ยนเป็ นความไม่สงบ และเศรษฐกิจภายในประเทศของไทยได้ พิสจู น์
ให้ เห็นแล้ วว่ามีความยืดหยุ่น ดังนัน้ เราไม่คิดว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะดาเนินนโยบายการเงินตามทิศทางนโยบาย
ผ่อนคลายของธนาคารอื่นทัว่ โลก และไม่น่าจะปรับลดอัตราดอกเบี ้ยนโยบายในช่วง 2-3 ปี นี ้”
“อันที่จริ ง เรายังคงคาดว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะปรับขึ ้นอัตราดอกเบี ้ยนโยบายร้ อยละ 0.25 ในช่วงครึ่งหลังของปี นี ้
เพื่อลดความเสี่ยงต่อเสถียรภาพทางการเงินภายในประเทศ” ดร. ทิม กล่าวเสริ ม
ในช่วงครึ่งปี หลัง เราคาดว่าความมีเสถียรภาพทางการเมืองที่น่าจะชัดเจนขึ ้นจะเป็ นหนึง่ ในปั จจัยสาคัญที่ทาให้ ธนาคาร
แห่งประเทศไทยปรับนโยบายการเงินให้ เข้ าสูภ่ าวะปกติ เรายังคงคาดว่าจะมีการปรับขึ ้นอัตราดอกเบี ้ยนโยบายร้ อยละ
0.25 ในไตรมาสที่ 3 การดาเนินนโยบายการเงินที่อาจจะแตกต่างจากทิศทางของโลกต้ องมีปัจจัยภายในประเทศที่มี
น ้าหนักเพียงพอ และธนาคารแห่งประเทศไทยต้ องสามารถอธิบายต่อตลาดให้ เข้ าใจได้
ผลกระทบที่น่าจะเกิดขึน้ จากความไม่ ม่ ันคงทางการเมืองต่ อเศรษฐกิจ
ขณะนี ้ความเคลื่อนไหวทางการเมืองและความไม่แน่นอนของนโยบายยังไม่สง่ ผลกระทบถึงปั จจัยพื ้นฐาน ตราบใดที่ผล
การเลือกตังยั
้ งไม่ชดั เจน เป็ นเรื่ องยากที่จะประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจของการเลือกตัง้ ความเข้ มข้ นของความ
เคลื่อนไหวทางการเมืองเป็ นเรื่ องที่เป็ นไปได้ แต่เรายังไม่เห็นสัญญาณว่าพัฒนาการทางการเมืองในปั จจุบันจะส่งผล
กระทบในแง่ลบต่อเศรษฐกิจอย่างมีนยั สาคัญ
“เรายังคงประมาณการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจไทยที่ร้อยละ 4 ในปี นี ้ รวมทังคงประมาณการณ์
้
ตวั เลขเศรษฐกิจมห
ภาคอื่นๆ การบริ โภคภายในประเทศยังอยู่ในเกณฑ์ดี และการฟื น้ ตัวของการลงทุนภาคเอกชนดาเนินไปอย่างต่อเนื่อง
(แม้ จะหดตัวลงเล็กน้ อยในระยะสันๆ
้ ที่ผ่านมา)” ดร. ทิม กล่าว
#

#

#

#

เกี่ยวกับธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด
เราเป็ นกลุ่มธนาคารสากลชันน
้ าระดับโลกที่ดาเนินธุรกิจใน 60 ตลาดที่มีการปรับตัวอย่างรวดเร็ ว และให้ บริ การลูกค้ าในอีก 85 ตลาด โดยมี
เป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนการค้ า การลงทุนและการสร้ างความมัง่ คัง่ หลักการที่สืบทอดมาและค่านิยมองค์กรของเราสะท้ อนอยู่ในพันธกิจ
ของสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ดที่วา่ Here for good
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ดจากัด มหาชน ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในลอนดอนและฮ่องกง นอกจากนี ้ยังได้ จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์บอมเบย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งชาติในประเทศอินเดียอีกด้ 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 บริหารภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์และการตลาด
หัสญา หาสิตะพันธุ์
อีเมลล์ hassaya.hasitabhan@sc.com
ปิ ยรัตน์ เศรษฐศิริไพบูลย์
อีเมลล์ piyarat.setthasiriphaiboon@sc.com
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