คาดดอกเบียนโยบายยังไม่ลง ท่ามกลางกระแสเศรษฐกิ จชะลอตัว
ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิ จทีเอ็มบีประเมิ นว่า กนง. จะยังคงตัดสิ นใจ “คงดอกเบีย” อยู่ทีร้อยละ 2.5 เพราะถึงแม้
ตัวเลขการขยายตัวเศรษฐกิ จร้อยละ 2.8 จะตํากว่าตลาดคาดไว้ แต่ไม่หลุดกรอบประมาณการของธนาคารแห่งประเทศ
ไทยซึงอยู่ทีประมาณร้อยละ 2 - 4 ทําให้ กนง. อาจมองว่าการชะลอตัวดังกล่าวเป็ นเพียงการกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
เช้าวันจันทร์ที 19 สิงหาคม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ประกาศตัวเลขเศรษฐกิจ
สําคัญทีหลายฝ่ายจับตาดู นันคือ ตัวเลขผลผลิตมวลรวมประชาชาติ หรือ GDP ในไตรมาสทีสองของปี โดยสภาพัฒน์ฯ รายงานว่า
เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้รอ้ ยละ 2.8 จากไตรมาสเดียวกันของปี ทแล้
ี ว ชะลอลงจากร้อยละ 5.4 ในช่วงไตรมาสแรก และเมือคิดเป็ น
การเติบโตรายไตรมาสจะพบว่า เศรษฐกิจไทยหดตัวร้อยละ 0.3 จากไตรมาสก่อนหน้า เพราะการส่งออกหดตัวต่อเนืองจาก
ผลกระทบของเศรษฐกิจโลก และการใช้จ่ายภาคครัวเรือนทีชะลอตัวลงกว่าคาด
ตัวเลขการขยายตัวทีร้อยละ 2.8 ดังกล่าว นับว่าตํากว่าทีตลาดมองไว้รอ้ ยละ 3.3 พอสมควร ส่วนหนึงกดดันให้ดชั นีตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดิงลงเกือบ 30 จุดในช่วงเช้าของวันนัน และทําให้นกั ลงทุนเริมกลับมาพูดถึงการตัดสินใจดอกเบีย
นโยบายในวันพุธที 21 สิงหาคม ว่าคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) อาจจะลดดอกเบียลงร้อยละ 0.25 จากเดิมทีนักวิเคราะห์
ส่วนใหญ่มองว่า กนง. จะคงดอกเบียในการประชุมสัปดาห์นี
จากการศึกษาของศูนย์วเิ คราะห์เศรษฐกิจทีเอ็มบี พบว่า GDP ในไตรมาสสองของไทยขยายตัวเทียบเท่าระดับศักยภาพ
จากทีขยายตัวเหนือระดับศักยภาพประมาณร้อยละ 1 ในช่วงไตรมาสแรกของปี ซึงการชะลอตัวลงดังกล่าวมาจากกระบวนการ
กลับมาสูก่ ารขยายตัวในระดับปกติ (Normalization) หลังจากเร่งตัวสูงขึนมากด้วยป ัจจัยเชิงเทคนิค เช่น การฟื นตัวหลังเหตุการณ์
นําท่วม และแรงกระตุ้นจากนโยบายรถคันแรก ในช่วงหลายไตรมาสก่อนหน้า ทําให้อาจเร็วเกินไปที กนง. จะตัดสินใจปรับลดอัต รา
ดอกเบียลงเพือกระตุน้ เศรษฐกิจ แม้วา่ ตัวเลขเงินเฟ้ อทีผ่อนลงมากจะเอือต่อการผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิมเติมก็ตาม
อีกประเด็นสําคัญทีอาจมีผลต่อการตัดสินใจของ กนง. คือ เรืองผลสัมฤทธิของกลไกการส่งผ่านนโยบายการเงินผ่าน
ช่องทางอัตราดอกเบียของธนาคารพาณิชย์ เมือเราย้อนภาพกลับไปยังการประชุมวันที 29 พฤษภาคม ซึง กนง. มีมติเป็นเอกฉันท์
ให้ลดอัตราดอกเบียนโยบายลงร้อยละ 0.25 แต่ปรากฎว่าธนาคารพาณิชย์กลับไม่ยอมลดอัตราดอกเบียทังเงินกูแ้ ละเงินฝากลงตาม
ทําให้ตน้ ทุนการกูย้ มื ไม่วา่ จะเป็นของภาคธุรกิจ หรือครัวเรือน ไม่ได้ลดลง มองได้วา่ กลไกการส่งผ่านนโยบายการเงินไม่สามารถ
ทํางานได้เต็มทีอย่างที กนง. ตังใจ
การตัดสิน ใจไม่ปรับดอกเบียตามทิศทางดอกเบียนโยบายอาจเป็ นผลมาจากการทีธนาคารพาณิชย์ม ีความกังวลด้านการ
แข่งขันระดมเงินฝาก เพราะทีผ่านมาสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐได้เข้ามาแย่งส่วนแบ่งในตลาดเงินฝากอย่างดุเดือดมากขึน
หากแบงก์ตดั สินใจลดอัตราดอกเบียเงินฝากก็อาจทําให้สภาพคล่องของตนลดลงได้ เมือดอกเบียเงินฝากไม่ปรับลดลงก็เป็นการยาก
ทีจะทําให้อตั ราดอกเบียเงินกูจ้ ะปรับลดลงได้ ทําให้ กนง. อาจต้องชังนําหนักในประเด็นนีเพิมมากขึนหากจะตัดสินใจลดดอกเบีย
นอกจากนี ความเสียงด้านเสถียรภาพทางการเงิน โดยเฉพาะการเร่งตัวของหนีครัวเรือน (สินเชือรายย่อยโตร้อยละ 18.2
ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556) ก็ยงั คงเป็นอีกปัจจัยทีทําให้ กนง. อาจต้องระมัดระวังเกียวกับการผ่อนคลายทางนโยบายการเงิน
เพิมเติม เพราะหากลดดอกเบียลง อาจกลายเป็น ชนวนเร่งเติมเชือไฟให้ภาคครัวเรือนก่อหนีเพิมมากขึน ภายใต้บริบทแนวโน้มที
เศรษฐกิจแผ่วลง จนอาจทําให้ครัวเรือนขาดความสามารถในการชําระหนี ก่อให้เกิดป ัญหาหนีเสียตามมา
ประเด็นสุดท้ายทีศูนย์วเิ คราะห์ฯ มองว่า กนง. จะให้ความสนใจ คือ การส่งออก ซึงยังคงเผชิญกับความเสียงในครึงปีหลัง
จากป ัจจัยลบภายนอกประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิงจากเศรษฐกิจโลกทียังขยายตัวตํากว่าศักยภาพในปีนี ไม่ว่าจะเป็น เศรษฐกิจ
ยุโรปทียังฟื นตัวอย่างเปราะบาง สหรัฐฯ และญีปุน่ ทีมีแนวโน้มปรับตัวดีขนเพี
ึ ยงเล็กน้อย รวมถึงเศรษฐกิจจีนทีขยายการชะลอตัวลง
เศรษฐกิจประเทศคูค่ า้ หลักเหล่านี จะเป็นแรงกดดันต่อการส่งออกไทยในช่วงทีเหลือของปี อาจส่งผลให้การส่งออกในปีนขยายตั
ี
วตํา
กว่าทีศูนย์วเิ คราะห์เศรษฐกิจ ทีเอ็มบี ได้คาดการณ์ไว้เมือเดือนมิถนุ ายนทีร้อยละ 3.5
ผลกระทบทีมีต่อการส่งออกไทยได้เริมเห็นตังแต่ชว่ งไตรมาสสอง และคาดว่าจะชัดเจนมากขึนในช่วงปลายไตรมาสสามถึง
ต้นไตรมาสสีของปีนี ทําให้ กนง. อาจตัดสินใจ “เก็บกระสุน” ไว้ใช้ในช่วงปลายปีมากกว่า
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