24 พฤษภาคม 2017
กนง. คงอัตราดอกเบี้ยที่ 1.5% สนับสนุนเศรษฐกิจไทยขยายตัวต่อเนื่อง
Key point

คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเป็ นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบีย้ นโยบายไว้ท่ี 1.50% ใน
การประชุมวันที่ 24 พฤษภาคม 2017
กนง. ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยโดยรวมขยายตัวดีขน้ึ ชัดเจน เนื่องจากการส่งออกทีข่ ยายตัวได้ดใี น
หลายหมวดสินค้า ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่คา้ ด้านการบริโภคภาคเอกชนปรับตัวดี
ขึ้น ตามรายได้เกษตรกรและความเชื่อมัน่ ของผู้บ ริโภคที่ เพิ่ม ขึ้น ขณะที่ก ารท่ องเที่ยวขยายตัว
ต่อเนื่องโดยเฉพาะจากนักท่องเที่ยวจีนและมาเลเซีย และการขยายตัวของการใช้จ่ายภาครัฐยังคง
เป็ นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจทีส่ าคัญ อย่างไรก็ตาม การลงทุนภาคเอกชนยังคงฟื้นตัวในระดับต่า และ
เศรษฐกิจไทยยังคงเผชิญความเสีย่ งทัง้ จากในและนอกประเทศ คือ ความสามารถในการชาระหนี้
ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และความกังวลต่อสถานการณ์การเมืองสหรัฐฯ ทีอ่ าจส่งผลต่อ
นโยบายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ ขณะที่ กนง. ไม่ได้กล่าวถึงประเทศเสถียรภาพการเงิน
จีน และภาวะทางการเมืองและปญั หาการเงินในยุโรปแล้ว
อัตราเงินเฟ้อทัวไปชะลอลงตามราคาอาหารสด
่
ซึง่ เป็ นผลจากผลผลิตผักผลไม้ทเ่ี พิม่ ขึน้ และปจั จัย
ฐานสูงในปี ก่อน ขณะทีอ่ ตั ราเงินเฟ้อพืน้ ฐานทรงตัวตามแรงกดดันด้านอุปสงค์ทอ่ี ยู่ในระดับต่า
ในช่วงที่ผ่านมา เงิน บาทต่ อดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่า ขึ้น เนื่องจากนักลงทุ นกังวลต่ อสถานการณ์
การเมืองสหรัฐฯ ทีอ่ าจทาให้นโยบายเศรษฐกิจสหรัฐฯ ล่าช้า ทาให้มเี ม็ดเงินไหลเข้าสูภ่ ูมภิ าคเอเชีย

Implication

อีไอซีคาด กนง. คงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 1.5% ตลอดปี 2017
การคงอัตราดอกเบีย้ นโยบายของ กนง. เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน กับธนาคารกลางของประเทศใน
แถบเอเชีย อาทิ ฟิ ลิปปิ นส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และเกาหลีใต้ แม้ว่าธนาคารกลางของประเทศ
เศรษฐกิจหลักอย่างสหรัฐฯ และยุโรปดาเนินนโยบายการเงินเข้าสูภ่ าวะปกติแล้ว
เศรษฐกิจไทยที่ขยายตัวดีขน้ึ ชัดเจน โดยเฉพาะการส่งออกและการบริโภคภาคเอกชน ทาให้ความ
จาเป็ นในการปรับลดอัตราดอกเบีย้ นโยบายเพื่อกระตุน้ เศรษฐกิจลดน้อยลง ขณะเดียวกันแรงกดดัน
ด้ า นเงิน เฟ้ อที่ มี น้ อ ย เนื่ องจากอุ ป สงค์ ใ นประเทศยัง คงฟื้ นตั ว อย่ า งค่ อ ยเป็ นค่ อ ยไป และ
เงินบาทที่ยงั ทรงตัวในระดับ แข็งค่ า ทาให้ก ารคงอัต ราดอกเบี้ย นโยบายจะเป็ นผลดีต่อภาพรวม
เศรษฐกิจมากกว่า อีไอซีจงึ มองว่าอัตราดอกเบีย้ นโยบายของไทยจะคงอยู่ท่ี 1.5% ตลอดปี 2017
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ตารางสรุปคาแถลงการณ์ของ ธปท. เทียบกับการประชุมครังก่
้ อน

หัวข้อ

การประชุมครั้งก่อน
(29 มี.ค. 2017)

การประชุมครั้งนี้
(24 พ.ค. 2017)

เศรษฐกิ จไทย

ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยขยายตัวดีกว่าที่ประเมินไว้เดิม จาก
การใช้ จ่ า ยภาครัฐ การส่ ง ออกสิ น ค้ า ที่ ฟ้ื นตั ว ดี จ ากอุ ป สงค์
ต่างประเทศทีด่ ขี น้ึ ต่อเนื่อง และภาคการท่องเที่ยวทีฟ่ ้ื นตัวชัดเจน
เนื่ องจากนั ก ท่ อ งเที ย วจี น ที่ ไ ด้ ร ับ ผลกระทบจากมาตรการ
ปราบปรามทัวร์ผดิ กฎหมายในช่วงก่อนหน้าเริม่ เดินทางกลับเข้า
มา ขณะที่การลงทุนและการบริโภคภาคเอกชนยังคงฟื้ นตัวอย่าง
ค่อยเป็ นค่อยไป ทัง้ นี้ ความเสีย่ งภายในประเทศด้านการเงิน เช่น
การผิดนัดชาระหนี้ ของภาคเอกชนเริ่มผ่อ นคลายขึ้น อย่างไรก็
ตาม การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยยังคงเผชิญ กับความเสี่ย ง
จากต่างประเทศ ทัง้ นโยบายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ
ของสหรัฐฯ เสถียรภาพการเงินจีน และภาวะทางการเมืองและ
ปญั หาการเงินในยุโรป
อัตราเงินเฟ้อทั ่วไปทยอยปรับตัวสูงขึ้น แม้ราคาน้ ามันดิบจะฟื้ น
ตัวช้ากว่าที่คาด ขณะที่อตั ราเงินเฟ้อพืน้ ฐานในช่วงที่ผ่านมาปรับ
ลดลง ทัง้ นี้ เพราะแรงกดดันเงินเฟ้อด้านอุปสงค์ท่ยี งั อยู่ในระดับ
ต่า และฐานภาษีสรรพสามิตทีส่ งู ในปี ก่อน
1. พฤติกรรมแสวงหาผลตอบแทนทีส่ งู ขึน้ (search for yield)
2. ความไม่แน่นอนทางการเมืองและปญั หาภาคการเงินในยุโรป
3. นโยบายทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐฯ
4. เสถียรภาพการเงินจีน

เศรษฐกิจไทยในภาพรวมมีแ นวโน้ ม ขยายตัวชัด เจนขึ้น จาก
การส่งออกสินค้าที่ฟ้ื นตัวต่อเนื่ อง การบริโภคภาคเอกชนปรับดี
ขึน้ บ้างตามรายได้เกษตรกรและความเชื่อมั ่นของผูบ้ ริโภค การ
ท่องเที่ยวมีแนวโน้ มฟื้ นตัวได้ดแี ละการใช้จ่ายของภาครัฐเป็ น
แรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจสาคัญ ขณะทีก่ ารลงทุนภาคเอกชนยังมี
แนวโน้ ม ฟื้ น ตัวอย่างช้า ๆ อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจไทยยังต้อ ง
ระมัด ระวัง ป จั จัย เสี่ย งจากต่ า งประเทศ โดยเฉพาะผลของ
นโยบายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐฯ การ
ปรับโครงสร้างของเศรษฐกิจจีน และปญั หาภูมริ ฐั ศาสตร์โลก

สถานการณ์
เงิ นเฟ้ อ

ความเสี่ยงที่
กนง. ติ ดตาม

อัตราเงิน เฟ้ อทั ่วไปมีแนวโน้ ม ชะลอลง จากราคาอาหารสดที่
ปรับลดลง ผลของฐานสูงจากภาวะภัยแล้งในปี ก่อน และแรง
กดดัน ด้า นอุ ป สงค์ อ ยู่ในระดับ ต่่ า อย่า งไรก็ดี อัต ราเงิน เฟ้ อ
ทั ่วไปมีทศิ ทางทยอยปรับสูงขึน้ ในช่วงครึง่ หลังของปี
1. นโยบายทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐฯ
2. ความสามารถชาระหนี้ของธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อม
3. พฤติกรรมแสวงหาผลตอบแทนทีส่ งู ขึน้ (search for yield)

มติเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบีย้ ไว้ท่ี 1.50%
อัตราดอกเบี้ย มติเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบีย้ ไว้ท่ี 1.50%
นโยบาย
นโยบายการเงินในปจั จุบนั อยู่ในระดับที่ผ่อ นปรนต่อ เนื่ อ ง และ นโยบายการเงินควรอยู่ในระดับที่ผ่อนปรนต่อไป และพร้อมใช้
เหตุผลของ
พร้อ มใช้เครื่องมือ นโยบายที่ม ีอยู่อ ย่างเหมาะสม เพื่อให้ เอื้อต่อ เครื่อ งมือ นโยบายที่ ม ีอ ยู่ อ ย่ า งเหมาะสม เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้
กนง.
การฟื้ นตัวของเศรษฐกิจ ควบคู่กบั การรักษาเสถียรภาพทางการ เศรษฐกิจ ขยายตัว ต่ อ เนื่ อ งควบคู่ ก ับ การรัก ษาเสถี ย รภาพ
เงิน
ทางการเงิน
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