5 สิงหาคม 2015
ธปท. มีมติเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 1.50% มองเศรษฐกิจฟื้นตัวค่อยเป็นค่อยไป
Event

คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ท่ี 1.50% ในการ
ประชุมวันที่ 5 สิงหาคม 2015

Analysis

กนง. ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยมีภาคการท่องเที่ยวที่
เติบโตได้ดีกว่าที่ กนง. คาด และการเบิกจ่ายงบลงทุนภาครัฐ เป็ นแรงขับเคลื่อนหลัก นอกจากนี้
กนง. ยังมองว่าการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนเริม่ ปรับตัวดีขน้ึ แตกต่างจากการประชุมครัง้
ก่อน (วันที่ 10 มิถุนายน) ทีป่ ระเมินว่าการบริโภคภาคเอกชนยังเปราะบาง ในขณะทีก่ ารส่งออกยัง
เป็ นปจั จัยฉุดรัง้ การเติบโตของเศรษฐกิจต่อไปและยังมีความเสีย่ งด้านต่ าจากเศรษฐกิจจีนและเอเชีย
ทีช่ ะลอตัว

เสถียรภาพทางการเงินมีความเสี่ยงมากขึ้นหลังจากที่ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงอย่าง
รวดเร็ว แนวโน้มทีธ่ นาคารกลางสหรัฐฯ จะเริม่ ปรับเพิม่ อัตราดอกเบีย้ ภายในไตรมาส 4 ของปี น้ีมี
ความชัดเจนขึน้ เรื่อยๆ ซึง่ เป็ นแรงกดดันต่อตลาดเงินและตลาดทุนของตลาดเกิดใหม่ ในระยะเวลา 1
เดือนทีผ่ ่านมา ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงไปกว่า 4% ไปอยู่ทร่ี ะดับ 35.1 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ซึง่ ถือ
เป็ นการอ่อนค่า มากที่สุด เมื่อเทียบกับค่า เงินอื่น ในภูมิภาคในช่ว งเวลาเดียวกัน และเงินทุนจาก
ต่างชาติยงั ไหลออกจากตลาดการเงินไทยอย่างต่อเนื่อง ทาให้ไทยเผชิญกับความเสี่ยงคล้ายกับ
ประเทศเพื่อนบ้านที่เงินสกุลริงกิตของมาเลเซียและรูเปี ยของอินโดนีเซียได้อ่อนค่าลงอย่างหนักไป
แล้วก่อนหน้านี้ ส่งผลให้ธนาคารกลางของทัง้ 2 ประเทศต้องเข้าแทรกแซงค่าเงินและทาให้ทุนสารอง
ระหว่างประเทศลดลงอย่างรวดเร็ว (รูปที่ 1)
Implication

อีไอซีคาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะคงอยู่ที่ระดับ 1.50% จนถึงสิ้นปี

แม้ว่าความ
เสีย่ งทางด้านเศรษฐกิจชะลอตัวยังมีอยู่มาก แต่ความเสีย่ งด้านเงินทุนไหลออกและเสถียรภาพค่าเงิน
บาทจากการปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ นโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ และปจั จัยอื่นๆ สนับสนุ นให้ไม่
มีการปรับอัตราดอกเบีย้ นโยบายลดลงอีก เพราะเงินทุนไหลออกอาจทาให้ต้นทุนทางการเงินของ
ประเทศปรับตัวสูงขึน้ ได้ไม่ว่าจะจากการเพิม่ ขึน้ ของอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรหรือการลดลง
ของราคาสินทรัพย์ในตลาดหุน้
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รูปที่ 1: ทุนสารองระหว่างประเทศของมาเลเซียและอิ นโดนี เซียลดลงอย่างรวดเร็ว
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ทีม่ า: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ CEIC
ตารางสรุปคาแถลงการณ์ของ ธปท. เทียบกับการประชุมครังก่
้ อน

หัวข้อ

การประชุมครั้งก่อน
(10 มิ.ย. 2015)

การประชุมครั้งนี้
(5 ส.ค. 2015)

เศรษฐกิ จไทย

เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวใกล้เคียงกับทีป่ ระเมินไว้ครัง้ ก่อน แรงส่งทาง
เศรษฐกิจชะลอลงจากการบริโภคที่เปราะบางและการส่งออกที่
หดตัวต่ อ เนื่ อ ง อย่า งไรก็ดี การเบิกจ่า ยงบลงทุ นภาครัฐท าได้
เพิ่ม ขึ้นและการท่ องเที่ยวที่ขยายตัวดีต่อ เนื่อ งมีบทบาทในการ
พยุง เศรษฐกิจ ในระยะต่อ ไปเศรษฐกิ จ มีแ นวโน้ ม ปรับ ตัว ดีข้ึน
อย่างช้า ๆ
โอกาสเกิดภาวะเงินฝื ดอยู่ในระดับต่ า ราคาสินค้าและบริการส่วน
ใหญ่ยงั มีแนวโน้ มทรงตัวหรือเพิม่ ขึ้น การคาดการณ์เงินเฟ้ออยู่
ในระดับใกล้ทเ่ี คียงกับเป้าหมายเงินเฟ้อ
1. เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวช้า โดยเฉพาะจีนและเอเชีย

เศรษฐกิจไทยยังมีแนวโน้ มฟื้ นตัวอย่างค่อยเป็ นค่อยไป แต่มี
ความเสีย่ งเพิม่ ขึน้ จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนและภัยแล้ง
โดยแรงขับเคลื่อ นหลักมาจากการท่องเที่ยวที่ขยายตัวสูงกว่า
คาดและการเบิกจ่ายงบลงทุ นภาครัฐที่ทาได้ดตี ่อเนื่ องขณะที่
การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวได้อย่างช้าๆ แต่
การส่งออกสินค้าหดตัวมากกว่าคาด
แรงกดดันด้านอุปสงค์ท่ยี งั มีจากัด และราคาน้ ามันในตลาดโลก
ที่ม ีแ นวโน้ ม ปรับ เพิ่ม ขึ้น ช้า กว่ า ประมาณการเดิม อาจท าให้
ช่วงเวลาทีอ่ ตั ราเงินเฟ้อทั ่วไปจะกลับเป็ นบวกเลื่อนออกไป
1. การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน
2. ภาวะภัยแล้ง
3. อัตราเงินเฟ้อทั ่วไปกลับมาเป็ นบวกช้ากว่าคาด
มติเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบีย้ ไว้ท่ี 1.50%

สถานการณ์
เงิ นเฟ้ อ
ความเสี่ยงที่
กนง. ติ ดตาม

อัตราดอกเบี้ย มติเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบีย้ ไว้ท่ี 1.50%
นโยบาย
1. นโยบายการเงินควรอยูใ่ นภาวะผ่อนคลายต่อเนื่อง
1. การดาเนินนโยบายการเงินในช่วงทีผ่ ่านมาได้ช่วยผ่อนคลาย
เหตุผลของ
2. การดาเนินนโยบายการเงินที่ผ่านมาช่วยให้ภาวะการเงินผ่อน ภาวะการเงินเพิม่ เติม
กนง.
คลายขึน้ และอัตราแลกเปลี่ยนปรับตัวในทิศทางเอื้อต่อการฟื้ นตัว 2. อัตราแลกเปลีย่ นอยูใ่ นทิศทางทีเ่ อือ้ ต่อการฟื้ นตัวของ
ของเศรษฐกิจมากขึน้
เศรษฐกิจไทย
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