10 มกราคม 2013
ธปท. คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 2.75% มองเศรษฐกิจโดยรวมปรับตัวดีขึ้น
Event

ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) มีมติเอกฉันทใหคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไวที่ 2.75% ในการ
ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) วันที่ 9 มกราคม 2013

Analysis

กนง. มองว่าเศรษฐกิจโดยรวมมีสัญญาณดีขึ้นกว่าครั้งก่อน โดยมองวาเศรษฐกิจ
โลกฟนตัวคอยเปนคอยไป และมีสัญญาณดีขึ้น การสงออกเริ่มมีสัญญาณการฟนตัวในวงกวาง
นอกจากนี้การใชจายในประเทศยังขยายตัวไดดี ทําใหเศรษฐกิจไทยในปที่ผานมา และในป 2013
นาจะขยายตัวสูงกวาที่ กนง. ไดประเมินไวเดิม

จับตาดูความผันผวนของเงินทุนเคลื่อนย้าย ซึ่งจะมีผลตอการพิจารณานโยบายการเงิน
ทั้งนี้ เริ่มมีสัญญาณของเงินทุนไหลเขา โดยตั้งแตวันที่ 2-8 มกราคม ปริมาณการซื้อสุทธิของนัก
ลงทุน ตางชาติ ในตลาดหลักทรัพย อยูที่ 8.3 พัน ลา นบาท ซึ่ งมีมูลค า สูงที่สุดในภูมิภาคเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต ในขณะที่ตลาดพัน ธบัตรมีการซื้อสุทธิจากตา งชาติราว 3.4 หมื่น ลานบาท
ในชวงเวลาเดียวกัน ซึ่งเปนแรงกดดันตอคาเงินบาทใหแข็งคาขึ้น
Implication

ยังมีโอกาสที่อัตราดอกเบี้ยจะลดลงในปีนี้ เนื่องจากความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกโดยรวม
ยังไมหมดไป โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงปลายไตรมาส 1 ที่จะมีการเจรจากันในเรื่อง Fiscal cliff
อีกครั้ง รวมไปถึงการขยายเพดานหนี้สาธารณะของสหรัฐฯ ประกอบกับเศรษฐกิจยุโรปยังไมมี
สัญญาณที่ดีขึ้น ทําใหคาดวาการสงออกในปนี้นาจะยังไมสามารถขยายตัวไดมากนัก และการใช
จายในประเทศนาจะชะลอลงจากปที่ผานมา เนื่องจากการเรงใชจายฟนฟูหลังน้ําทวมไดหมดไป
ดังนั้นการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะชวยสนับสนุนการใชจายในประเทศใหยังขยายตัวตอเนื่อง
และลดความเสี่ยงจากเงินทุนไหลเขา ในขณะที่อัตราเงินเฟออยูในระดับที่ไมนากังวลนัก

This information enclosed herewith is intended for discussion purposes only. Although the information provided herein is believed to be reliable, SCB
makes no representation as to the accuracy or completeness of such information or otherwise provided by SCB. Prior to acting on any information
contained herein or proceeding with a transaction which may arise as a result of this material, the recipients must determine the risks and merits,
including legal, tax, and accounting characterizations and consequences, without reliance on SCB. SCB does not provide tax, legal or accounting
advice and do not warrant the advice provided by others.

ตารางสรุปคําแถลงการณของ ธปท. เทียบกับการประชุมครั้งกอน

หัวข้อ

การประชุมครัง้ ก่อน
(28 พ.ย. 2012)

การประชุมครัง้ นี้
(9 ม.ค. 2013)

เศรษฐกิจโลก

ภาพรวม: “มีเสถียรภาพและมีสญ
ั ญาณการปรับตัวที่ดีขึ้น”
สหรัฐฯ: “ดีข้นึ กวาที่คาด โดยเฉพาะภาคที่อยูอ าศัยและการ
จางงาน”
ยุโรป: “ยังคงหดตัวแตคาดวาจะมีเสถียรภาพมากขึ้นในป
หนา”
เอเชีย: “มีสัญญาณปรับตัวดีขึ้นบางตามการฟนตัวของ
การสงออก อุปสงคในประเทศยังขยายตัวดี”
จับตาดู: “ความไมแนนอนของการตออายุมาตรการดานการ
คลังของสหรัฐฯ”

ภาพรวม: “ฟนตัวอยางคอยเปนคอยไป”
สหรัฐฯ: “มีสญ
ั ญาณดีขึ้นจากการประชุมครั้งกอน”
ยุโรป: “ยังคงออนแอ และตองใชเวลาในการแกไขปญหา
เชิงโครงสราง”
เอเชีย: “ปรับดีขึ้นจากการใชจา ยในประเทศทีย่ งั อยูใน
เกณฑดี การสงออกมีแนวโนมปรับดีขึ้นอยาง
ชาๆ”

เศรษฐกิจไทย

“เศรษฐกิจในประเทศมีแนวโนมขยายตัวตอเนื่อง คาดวาการ
สงออกจะเริ่มฟนตัวในครึ่งแรกของป 2556 การบริโภคและการ
ลงทุนภาคเอกชนจะยังเปนแรงสงสําคัญของเศรษฐกิจตอไป
ความเชื่อมัน่ ภาคเอกชนที่ยังอยูใ นเกณฑดีและภาวะการเงินที่
ผอนปรน สินเชือ่ ขยายตัวสูง”

“เศรษฐกิจไทยไตรมาส 4 มีแนวโนมขยายตัวดีกวาคาด ทําให
เศรษฐกิจไทยในป 2555 และ 2556 นาจะเติบโตสูงกวาที่
ประมาณการไวเดิม อุปสงคภายในประเทศทั้งการบริโภคและ
การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวไดดี สินเชื่อขยายตัวในอัตรา
สูงอยางตอเนื่อง การสงออกเริ่มมีสัญญาณการฟนตัวในวง
กวาง ภาคบริการ และการทองเทีย่ วขยายตัวดี”

สถานการณ
เงินเฟอ

“แรงกดดันเงินเฟอทรงตัวในระดับต่ําใกลเคียงกับการประชุม
ครั้งกอน”

“แรงกดดันดานเงินเฟอยังทรงตัวใกลเคียงกับการประชุมครั้ง
กอน แตตองติดตามผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นไดจากการปรับ
ขึ้นคาแรงขั้นต่ํารอบสอง”

อัตราดอกเบี้ย
นโยบาย
โดย :

มติเอกฉันทใหคงอัตราดอกเบีย้ ที่ 2.75%

มติเอกฉันทใหคงอัตราดอกเบีย้ ที่ 2.75%
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