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Event  วันศุกร์ที่ 24 มิ.ย. หลังจากชาว UK กว่า 33.6 ล้านคน หรือคิดเป็น 72.16% เดินทางมาใช้สิทธิ
ลงคะแนนเสียงประชามติ Brexit ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยล่าสุด นายเดวิด  
คาเมรอน นายกรัฐมนตรีของ UK ได้ประกาศผลการลงประชามติอย่างเป็นทางการว่า UK ต้องการ
สิ้นสุดสมาชิกภาพจาก EU ด้วยผลการโหวตที่เชือดเฉือนชนะกันด้วยคะแนนเสียง 52% ต่อ 48% 
พร้อมทั้งประกาศลาออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรี 

Analysis  
   

กลุ่ม
ประเทศ 

ความตื่นตระหนกของตลาดหลัง
เริ่มนับคะแนนเสียงถึงทราบผล 

ผลกระทบในระยะถัดไป 

UK  GBP/USD: ↓ (9.46%) 
 FTSE: ↓ (8.67%) 

 ในระยะสั้น ธนาคารกลางอังกฤษ (BOE) เตรียมพร้อมใน
การอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ เพื่อรองรับปัญหาการ
ขาดสภาพคล่อง 

 ในระยะยาว คาดว่าเศรษฐกิจ UK อาจหดตัวถึง 3-10% ภายใน
ปี 2030 จากอุปสรรคทางการค้าการลงทุน รวมถึงการ
เคลื่อนย้ายของเงินทุนและแรงงาน ทั้งนี้  ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบจะขึ้นอยู่กับข้อตกลงใหม่ระหว่าง UK และ EU 
โดยมีเวลาอย่างน้อยอีก 2 ปี ก่อนจะสิ้นสุดสมาชิกภาพ 

EU  EUR/USD: ↓(3.54%) 
 Euro Stoxx: ↓(10.84%) 

 การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของ EU อาจชะลอลง จากความ
เชื่อมั่นทางธุรกิจที่สั่นคลอน และตลาดการเงินที่ผันผวน 
โดยอีไอซีมองว่าธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีแนวโน้มผ่อน
คลายนโยบายทางการเงินเพิ่มเติมเพื่อช่วยพยุงเศรษฐกิจ 

 Brexit เพิ่มความเสี่ยงที่ประเทศสมาชิกอื่นใน EU จะมีการ
จัดท าประชามติในลักษณะเดียวกัน ทั้งนี้ จากผลส ารวจ
พบว่าหากมีการจัดท าประชามติในอิตาลี ฝรั่งเศส และ
สวีเดน ประชาชนมากกว่า 40% จะสนับสนุนการแยกตัว
ออกจาก EU 

สหรัฐฯ  USD Index: ↑(3.21%) 
 S&P 500: ↓(4.67%) 

 ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจการเงินโลกน่าจะส่งผลให้
ธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ย
ออกไป ส่งผลให้การขึ้นอัตราดอกเบี้ย 2 ครั้งในปีนี้ตามที่
ตลาดคาดการณ์ไว้น้ันเป็นไปได้ยาก  

ญี่ปุ่น  JYP/USD: ↑(3.97%) 
 Nikkei: ↓(5.40%) 

 ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) น่าจะออกนโยบายระยะสั้นเพื่อ
รองรับการแข็งค่าของเงินเยน แม้ว่าจะเคยประกาศคงอัตรา
ดอกเบี้ยไว้ก็ตาม  

Brexit อิสรภาพที่ทวีความเสี่ยงเศรษฐกิจโลกและสร้างรอยร้าวใน EU 
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ไทย  THB/USD: ↓(0.85%) 
 SET: ↓(1.76%) 

 ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยโดยตรงนั้นค่อนข้างจ ากัด 
เนื่องจากมูลค่าการส่งออกจากไทยไป UK อยู่ที่เพียง 2% 
ของการส่งออกทั้งหมด แต่ผู้ส่งออกไก่แปรรูปที่มีตลาดหลัก
อยู่ใน UK และ EU จะได้รับผลกระทบรุนแรง นอกจากนี้  
ผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ยังต้องเผชิญกับราคาสินค้าที่ 
ผันผวน รวมถึงเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และเยนที่แข็งค่าขึ้นอาจ
ส่งผลกระทบต่อต้นทุนผู้น าเข้า 

 เงินบาทจะอ่อนค่าลงเล็กน้อย จากการไหลออกของเงินทุน
ในระยะสั้นซึ่งจะมีค่อนข้างจ ากัด เนื่องจากไทยมีเสถียรภาพ
ทางการเงินที่ค่อนข้างมั่นคงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นใน
ภูมิภาค โดยมีดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลในระดับสูง และ
เงินทุนส ารองที่แข็งแกร่ง   

 ในระยะยาว อีไอซีมองว่า Brexit เปิดโอกาสให้ไทยสามารถ

ต่อรองทางการค้ากับ UK โดยตรงได้มากขึ้น แต่หากเศรษฐกิจ 

UK และ EU ซบเซาเป็นเวลานาน อาจส่งผลกระทบต่อการ

ส่งออกและการท่องเที่ยวไทย นอกจากนี้ นักธุรกิจไทยยัง

ต้องประสบกับปัญหาต้นทุนการด าเนินงานที่เพิ่มขึ้นจากการ

ที่ต้องแยกประสานงานกับ UK และ EU 

    
Implication  โดยสรุปแล้ว ผลการลงประชามติครั้งนี้ยิ่งเพิ่มความไม่แน่นอนให้กับเศรษฐกิจโลก

บนพื้นฐานความเปราะบางที่มีอยู่เดิม โดยความเสี่ยงส่วนใหญ่อยู่ที่การชะลอตัวของเศรษฐกิจ
ของ UK และ EU ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังภูมิภาคอื่นๆ จากช่องทางการค้าและตลาด
การเงิน อันจะน ามาซึ่งการตอบโต้ในเชิงนโยบายจากประเทศต่างๆ ทั้งนี้  นอกเหนือจากผลกระทบ
ทางด้านเศรษฐกิจแล้ว ยังส่งผลกระทบรุนแรงในเชิงสังคมและการเมือง โดยหลายฝ่ายมองว่าเป็น
จุดเริ่มต้นของรอยร้าวใน EU ด้วย 
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