ปี ที่ 19 ฉบับที่ 3401 วันที่ 07 มกราคม 2556

ประชุม กนง.นัดแรกปี มะเส็ง...คาดคงอัตราดอกเบีย้ นโยบาย
(ฉบับส่งสือ่ มวลชน)

ประเด็นสําคัญ

• เครื อธนาคารกสิกรไทย มองว่ า กนง. น่ าจะมีมติคงอัตราดอกเบีย้ นโยบายที่ 2.75% ในการประชุม
นัดแรกของปี
• การที่เศรษฐกิจโลกมีพัฒนาการเชิงบวกมากขึน้ และแรงส่ งเศรษฐกิจไทยที่ยังอยู่ในเกณฑ์ ค่อนข้ าง
ดี น่ าจะส่ งผลให้ ธปท.สามารถใช้ เวลาอีกระยะหนึ่งในการติดตามผลกระทบและต่ อภาพที่ชัดเจน
ขึน้ จากความไม่ แน่ นอนที่ยังมีอยู่ โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับ Fiscal Cliff และสถานการณ์
ในยุโรป
ศูนย์ วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่ า ในการประชุม รอบแรกของปี 2556 ในวันที่ 9 มกราคม
2556 มีโอกาสที่ คณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารแห่ งประเทศไทย (กนง.) อาจจะมีมติ
คงอัตราดอกเบีย้ นโยบายที่ 2.75% เพื่อรักษาแรงส่ง ของ การขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยมีเหตุผล
สนับสนุนที่สําคัญ ดังนี ้
 บรรยากาศเศรษฐกิจโลกปรั บตัวไปในทิศทางเชิงบวกมากขึน้
ตังแต่
้ ชว่ งครึ่งหลังของปี 2555 ที่ผา่ นมา
เศรษฐกิจประเทศแกนหลักของโลก เริ่ ม ปรากฏสัญญาณ
ในเชิงบวกมากขึ ้น ไม่วา่ จะเป็ นประเทศจีน และสหรัฐฯ โดย สําหรับจีน นัน้ ข้ อมูลภาคการผลิต ได้ เริ่ม
กลับมาบ่งชี ้ถึงการขยายตัวของกิจกรรมการผลิตอีกครัง้ นอกจากนี ้ ข้ อมูลภาคอสังหาริมทรัพย์ ก็คงทิศ
ทางการฟื น้ ตัวที่ชดั เจนขึ ้น หลังได้ รับผลกระทบจากมาตรการคุมเข้ มของทางการจีนที่ดําเนินต่อเนื่องมา
ตังแต่
้ ปี 2553 ซึง่ ปั จจัย พื ้นฐานเหล่านี ้ที่ดีขึ ้น ผนวกกับแนวนโยบายของผู้นําใหม่ของจีนที่ยงั คงสืบสาน
นโยบายที่คล้ ายคลึงเดิม น่าจะเป็ นตัวหนุนให้ เศรษฐกิจจีนสามารถจะขยายตัวต่อเนื่องในปี นี ้ และไม่นา่ จะ
เกิดภาวะถดถอยรุนแรง
ด้ าน
เศรษฐกิจสหรัฐฯ การฟื น้ ตัวมีความชัดเจนมากขึ ้นตามลําดับ เช่นกัน โดยการจ้ างงานในปี
2555 ที่ผา่ นมามีการจ้ างงานเพิ่มขึ ้นเฉลี่ยเดือนละ 150,000 ตําแหน่ง อีกทังกิ
้ จกรรมในภาคอสังหาก็มี
สัญญาณการฟื น้ ตัวที่ชดั เจนขึ ้นมาก นอกจากนี ้ ข้ อตกลงในการบรรเทาผลกระทบจากภาวะหน้ าผา
ทางการคลังที่เกิดขึ ้นในช่วงต้ นปี 2556 จากการผ่านร่างกฎหมายเพื่อเลี่ยงภาวะ Fiscal Cliff โดยสภาคอง
เกรสของสหรัฐฯ น่าจะช่วยลดความเสี่ยงที่เศรษฐกิจสหรัฐฯ อาจออกนอกเส้ นทางการขยายตัวลง ทังนี
้ ้
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บรรยากาศเชิงบวกต่างๆ ข้ างต้ น น่าจะช่วยผ่อนคลายความกังวลต่อแนวโน้ มการส่งออกไทยในช่วงเดือน
อันใกล้ นี ้ได้
เศรษฐกิจประเทศแกนหลักของโลก
มีพัฒนาการเชิงบวกมากขึน้
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ที่มา: ธปท. Bloomberg และ บจก. ศูนย์วิจยั กสิกรไทย

 พัฒนาการของเศรษฐกิจไทยให้ ภาพการขยายตัวที่ดีขนึ ้ ตามลําดับ และเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับที่
ไม่ น่ากังวล
พัฒนาการของเศรษฐกิจไทยจากข้ อมูลในเดือนพฤศจิกายน 2555 ที่ผา่ นมี บ่งชี ้ถึงแรงส่งของการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจ ไม่วา่ จะเป็ นการส่งออกที่รวมและไม่รวมทองคําที่กลับมาขยายตัวจากเดือนก่อน
หน้ าที่ฟืน้ ตัวขึ ้น นอกเหนือไปจากการขยายตัวที่เร่งขึ ้นของการใช้ จา่ ยในประเทศ ส่วนการเร่งตัวขึ ้นของเงิน
เฟ้อทัว่ ไปจาก 2.74% (YoY) ในเดือนพฤศจิกายน 2555 มาที่ 3.63% ในเดือนธันวาคมนัน้ ส่วนหนึง่
สะท้ อนผลของฐาน และการทะยานขึ ้นของราคาอาหารสดจากสภาวะอากาศแปรปรวน ซึง่ อาจเป็ นปั จจัย
ชัว่ คราว
เมื่อมองไปในไตรมาสแรกของปี 2556 มีความเป็ นไปได้ ท่ ีภาคการส่ งออกไทยน่ าจะทยอย
ฟื ้ นตัวชัดเจนขึน้ สอดคล้ องกับสัญญาณบวกของเศรษฐกิจต่างประเทศ และแรงส่งจากทิศทางราคา
สินค้ าโภคภัณฑ์เกษตรบางตัวที่เริ่ มผงกหัวชัดเจนขึ ้น (แม้ วา่ ผลของฐานการเปรี ยบเทียบของการส่งออกที่
เร่งขึ ้นชดเชยช่วงนํ ้าท่วมใหญ่ในไตรมาส 1/2555 อาจกดดันอัตราการเติบโตของการส่งออกเมื่อเทียบกับปี
ก่อนได้ ) ซึ่งเมื่อผนวกกับความต่ อเนื่องของการใช้ จ่ายในประเทศ ตามแรงหนุนจากนโยบาย
กระตุ้นการบริโภคจากภาครัฐที่ยังคงประสิทธิผลอยู่ ก็น่าจะช่ วยหนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
ทัง้ ไตรมาสแรกของปี 2556 ยังคงภาพของการฟื ้ นตัวไว้ ได้ ขณะที่ แม้ แนวโน้ มเงินเฟ้อ อาจขยับสูงขึ ้น
ต่อ ในช่วงเดือนแรกๆ ของปี 2556 จากแรงผลักดันด้ านอุปทาน (อาทิ การปรับขึ ้นค่าแรงขันตํ
้ ่า ค่าไฟฟ้า ft
และราคาพลังงานในประเทศ) แต่คาดว่าการปรับตัว น่าจะมีลกั ษณะที่คอ่ ยเป็ นค่อยไป ตามกระบวนการ
ส่งผ่านต้ นทุนจากผู้ผลิตไปสูผ่ ้ บู ริ โภค ซึง่ ต้ องใช้ เวลา
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 สถานการณ์ ทงั ้ ในและนอกประเทศที่ประคองตัวได้ ดังกล่ าว น่ าจะทําให้ ธปท.สามารถตัดสินใจ
คงอัตราดอกเบีย้ นโยบายในรอบนี ้ เพื่อรอความชัดเจนทางเศรษฐกิจเพิ่มเติม ก่ อนเลือกทิศทาง
นโยบายดอกเบีย้ ที่เหมาะสมต่ อไป
โดยปั จจัยติดตามที่สาํ คัญในช่ วง 1-2 เดือนข้ างหน้ านี ้ ยังพุ่งเป้าหมายไปที่สหรัฐฯ
โดยเฉพาะในประเด็นความชัดเจนของรายละเอียดการปรับลดรายจ่ายทางการคลัง เพื่อหลีกเลี่ยงเงื่อนไข
การปรับลดรายจ่ายโดยอัตโนมัตทิ ี่ได้ รับการต่ออายุจากสิ ้นปี 2555 ไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2555 รวมถึง
้ ้ บทสรุป
ทางออกของปั ญหาหนี ้สาธารณะที่จะชนเพดาน (Debt Ceiling) ในเงื่อนเวลาที่ไล่เลี่ยกัน ทังนี
ของปมปั ญหาดังกล่าว นอกจากจะมีผลต่อความต่อเนื่องของแรงส่งทางเศรษฐกิจสําหรับสหรัฐฯ แล้ ว ก็ยงั
จะมีนยั ต่อท่าทีของเฟดเกี่ยวกับการเดินหน้ ามาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ
(QE) เช่นกัน หลังจาก
คณะกรรมการเฟดบางท่านเริ่ มแสดงท่าทีที่สนับสนุนแนวทางการปรับลดขนาด หรื อยกเลิกมาตรการผ่อน
คลายเชิงปริมาณ (QE) ภายในสิ ้นปี 2556 แล้ วในบันทึกหลังการประชุมเฟดเดือนธันวาคม 2555
นอกจากนี ้ ก็ยงั ต้ องติดตามสถานการณ์ในยุโรป อาทิ การเลือกตังของอิ
้
ตาลีในเดือนกุมภาพันธ์
2556 และแนวทางการเยียวยาภาคการธนาคารของสเปนที่คอ่ นข้ างอ่อนแอ เนื่องจากอาจมีนยั ต่อความ
เชื่อมัน่ ของตลาดต่อการแก้ ไขปั ญหาวิกฤตหนี ้ยูโรโซนในภาพรวม
 ผลต่ ออัตราดอกเบีย้ ธนาคารพาณิชย์ ไทย: คาดว่ าความเป็ นไปได้ ท่ ีอาจมีการคงอัตราดอกเบีย้
นโยบาย ผนวกกับเงินฝากที่ไหลเข้ าสู่ระบบธนาคารพาณิชย์ มากในช่ วงปลายปี 2555 น่ าจะทํา
ให้ การแข่ งขันด้ านราคาของเงินฝากพิเศษค่ อนข้ างนิ่งในช่ วง 1-2 เดือนนี ้
อย่างไรก็ตาม ตัวแปรที่จะส่งผลกระทบต่อการแข่งขันด้ านราคาเงินฝากของระบบธนาคารพาณิชย์
ไทยในช่วงต่อจากนัน้ คงขึ ้นอยูก่ บั ความก้ าวหน้ าในการปล่อยสินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยว่า
เป็ นไปตามเป้าหมายที่คาดไว้ หรื อไม่ และเพียงใด ทังนี
้ ้ หากภาวะเศรษฐกิจเอื ้ออํานวย ธุรกิจลูกค้ าสินเชื่อ
เดินหน้ าต่อไปได้ และกิจกรรมการใช้ จา่ ยเพื่อการบริโภคยังมีความต่อเนื่อง ก็นา่ จะผลักดันให้ ความต้ องการ
สินเชื่อขยายตัวในเกณฑ์ดี ซึง่ คงสนับสนุนให้ กิจกรรมการดึงเงินฝากคึกคักขึ ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหาก
รัฐบาลสามารถเดินหน้ าโครงการลงทุนต่างๆ ได้ ตามที่คาดหมายไว้ นัน่ หมายความว่า ภาพการแข่งขัน
ด้ านราคาของผลิตภัณฑ์เงินฝากพิเศษ มีโอกาสที่จะชัดเจนมากขึ ้นตามไปด้ วย

-----------------------------------------Disclaimer

รายงานวิจยั ฉบับนี ้จัดทําเพื่อเผยแพร่ทวั่ ไป โดยจัดทําขึ ้นจากแหล่งข้ อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริ ษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้ อง ความน่าเชื่อถือ หรื อความ
สมบูรณ์เพื่อใช้ ในทางการค้ าหรื อประโยชน์อื่นใด บริ ษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงข้ อมูลได้ ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า ทังนี
้ ้ผู้ใช้ ข้อมูลต้ องใช้ ความ
ระมัดระวังในการใช้ ข้อมูลต่างๆ ด้ วยวิจารณญาณของตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทังสิ
้ ้น บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้ หรื อบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้
ข้ อมูลดังกล่าว ข้ อมูลในรายงานฉบับนี ้จึงไม่ถือว่าเป็ นการให้ ความเห็นหรื อคําแนะนําในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทังสิ
้ ้น

