5 กรกฎาคม 2017
กนง. คงดอกเบี้ย มองเศรษฐกิจไทยปีนี้และปีหน้าดีขึ้น
Key point

คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเป็ นเอกฉันท์คงอัตราดอกเบีย้ นโยบายไว้ท่ี 1.50% ใน
การประชุมวันที่ 5 กรกฎาคม 2017
กนง. ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยขยายตัวดีต่อเนื่อง จากการส่งออกทีข่ ยายตัวดีในหลายหมวดสินค้า
และตลาดส่งออก ขณะทีก่ ารท่องเทีย่ วขยายตัวดีต่อเนื่องเช่นกันตามจานวนนักท่องเที่ยวจีน ทัง้ นี้
การบริโภคภาคเอกชนขยายตัว จากรายได้ภาคเกษตร ขณะที่รายได้ภ าคการผลิต ไม่ ได้รบั ผลดี
ชัดเจนจากการส่งออก ด้านการใช้จ่ายภาครัฐยังเป็ นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สาคัญ อย่างไรก็ตาม
การลงทุนภาคเอกชนยังคงฟื้ นตัวในระดับต่ า โดย กนง. ขึน้ คาดการณ์การขยายตัวเศรษฐกิจไทยปี
2017 จาก 3.4% ในเดือนมีนาคม มาอยู่ท่ี 3.5% และขึน้ คาดการณ์ปี 2018 จาก 3.6% มาที่ 3.7%
อัตราเงินเฟ้อทัวไปลดลงจากราคาน
่
้ามันในตลาดโลกทีล่ ดลง และราคาผักผลไม้ทล่ี ดลงตามผลผลิตที่
สูงขึ้น และผลของฐานสูงจากภาวะภัย แล้งในปี ก่ อ น โดย กนง. คาดอัต ราเงิน เฟ้ อปรับ ตัวลดลง
เพียงชัวคราวโดยจะทยอยเพิ
่
ม่ ขึน้ ในระยะต่อไป ทัง้ นี้ คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทัวไปและอั
่
ตราเงินเฟ้อ
พื้น ฐานเฉลี่ย ทัง้ ปี 2017 อยู่ท่ี 0.8% และ 0.6% ลดลงจากคาดการณ์ ครัง้ ก่อนซึ่งอยู่ท่ี 1.2% และ
0.7% ตามลาดับ
เงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึน้ นับจากต้นปี เนื่องจากความไม่แน่ นอนทางการเมืองสหรัฐฯ ที่
อาจทาให้แผนปฏิรปู ภาษีล่าช้า ส่งผลให้มเี งินทุนไหลเข้าสูภ่ ูมภิ าคเอเชีย อย่างไรก็ตาม กนง. มองว่า
ยังต้องจับตาการเคลื่อนย้ายเงินทุนระยะสัน้ ซึง่ อาจส่งผลให้ค่าเงินบาทมีความผันผวน
กนง. มองเศรษฐกิจไทยยังเสีย่ งจากปจั จัยภายนอกเป็ นหลัก โดยเฉพาะนโยบายทางเศรษฐกิจและ
การค้าของสหรัฐฯ รวมถึงนโยบายการเงินของประเทศอุตสาหกรรมหลัก

Implication

อีไอซีคาด กนง. คงดอกเบี้ยตลอดปี 2017
อีไอซีคาด กนง. จะคงอัตราดอกเบีย้ นโยบายที่ 1.50% ตลอดทัง้ ปี 2017 เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจไทย
ที่ยงั คงขยายตัวแบบกระจุกตัว การลงทุนที่ขยายตัวช้า และเงินเฟ้อที่ต่ ากว่าคาด อย่างไรก็ตาม
อีไอซีมองว่าความเป็ นไปได้ในการลดดอกเบี้ยนโยบายยังมีน้อยแม้คาดการณ์เงินเฟ้อเฉลีย่ ทัง้ ปี ต่ า
กว่ากรอบเงินเฟ้อเป้าหมายที่ 1.0%-4.0% เนื่องจาก กนง. มองว่าการปรับลดดอกเบีย้ นโยบายอาจ
ส่งผลให้ผลู้ งทุนแสวงหาผลตอบแทนทีส่ งู ขึน้ ด้วยการเข้าไปลงทุนในสินทรัพย์ทม่ี คี วามเสีย่ งสูงเกิน
ตัว
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ตารางสรุปคาแถลงการณ์ของ ธปท. เทียบกับการประชุมครังก่
้ อน

หัวข้อ
เศรษฐกิ จไทย

การประชุมครัง้ นี้
(24 พ.ค. 2017)

การประชุมครัง้ นี้
(5 ก.ค. 2017)

เศรษฐกิจ ไทยในภาพรวมขยายตัวชัด เจนต่ อ เนื่ อ ง จากการ
ส่งออกสินค้าที่ขยายตัวมากขึ้น และการท่ องเที่ยวที่ฟ้ื นตัวเร็ว
ขณะที่การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวตามรายได้ภาคเกษตร
แต่รายได้แรงงานภาคการผลิตยังไม่ได้รบั ผลดี ชดั เจนจากการ
ส่งออก การใช้จ่ายภาครัฐยังเป็ นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สาคัญ
ขณะที่ ก ารลงทุ น ภาคเอกชนฟื้ น ตัว อย่ า งช้ า ๆ อย่ า งไรก็ ดี
เศรษฐกิจไทยยังต้อ งระมัด ระวังป จั จัย เสี่ย งจากต่ างประเทศ
โดยเฉพาะความไม่แน่ นอนของนโยบายเศรษฐกิจและการค้า
ของสหรัฐฯ นโยบายการเงินของประเทศอุตสาหกรรมหลัก การ
ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจจีน ความเสี่ยงจากภูมริ ฐั ศาสตร์ และ
สถานการณ์แรงงานต่างด้าว
อัตราเงินเฟ้อทั ่วไปมีแนวโน้ มชะลอลง จากราคาอาหารสดที่ปรับ อัตราเงินเฟ้อทั ่วไปชะลอตัวลง จากผลผลิตผักและผลไม้ท่เี พิม่
สถานการณ์
ลดลง ผลของฐานสูงจากภาวะภัยแล้งในปี ก่อ น และแรงกดดัน สูงขึ้นและผลของฐานสูงจากภาวะภัยแล้งในปี ก่อนทาให้ราคา
เงิ นเฟ้ อ
ด้า นอุ ป สงค์อ ยู่ ในระดับ ต่่ า อย่ า งไรก็ดี อัต ราเงิน เฟ้ อทัว่ ไปมี ลดลง และราคาน้ ามันในตลาดโลกปรับลดลง อย่างไรก็ดี อัตรา
ทิศทางทยอยปรับสูงขึน้ ในช่วงครึง่ หลังของปี
เงินเฟ้อทั ่วไปจะทยอยปรับสูงขึน้ อย่างช้า ๆ
1. นโยบายทางเศรษฐกิจและการค้าของสหรัฐฯ
ความเสี่ยงที่ 1. นโยบายทางเศรษฐกิจและการค้าของสหรัฐฯ
2. นโยบายการเงินของประเทศอุตสาหกรรมหลัก
กนง. ติ ดตาม 2. ความสามารถชาระหนี้ของธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อม
3. พฤติกรรมแสวงหาผลตอบแทนทีส่ งู ขึน้ (search for yield)
3. ความสามารถชาระหนี้ของธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อม
4. พฤติกรรมแสวงหาผลตอบแทนทีส่ งู ขึน้ (search for yield)
5. สถานการณ์แรงงานต่างด้าว
มติเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบีย้ ไว้ท่ี 1.50%
อัตราดอกเบี้ย มติเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบีย้ ไว้ท่ี 1.50%

นโยบาย
เหตุผลของ
กนง.
โดย:

เศรษฐกิจไทยในภาพรวมมีแนวโน้ มขยายตัวชัดเจนขึน้ จากการ
ส่งออกสินค้าที่ฟ้ื นตัวต่อ เนื่ อง การบริโภคภาคเอกชนปรับดีข้นึ
บ้ างตามรายได้เกษตรกรและความเชื่อ มั ่นของผู้บ ริโภค การ
ท่องเที่ยวมีแนวโน้มฟื้ นตัวได้ดแี ละการใช้จ่ายของภาครัฐเป็ นแรง
ขับ เคลื่ อ นเศรษฐกิจ ส าคัญ ขณะที่ ก ารลงทุ น ภาคเอกชนยัง มี
แนวโน้ ม ฟื้ น ตัว อย่า งช้ า ๆ อย่ า งไรก็ดี เศรษฐกิจ ไทยยัง ต้ อ ง
ระมัดระวังปจั จัยเสีย่ งจากต่างประเทศ โดยเฉพาะผลของนโยบาย
เศรษฐกิ จ และการค้ า ระหว่ า งประเทศของสหรัฐ ฯ การปรับ
โครงสร้างของเศรษฐกิจจีน และปญั หาภูมริ ฐั ศาสตร์โลก

นโยบายการเงินควรอยู่ในระดับ ที่ผ่อ นปรนต่อ ไป และพร้อ มใช้ นโยบายการเงินควรอยู่ในระดับผ่อนปรนต่อไป โดยเศรษฐกิจ
เครื่อ งมื อ นโยบายที่ ม ี อ ยู่ อ ย่ า งเหมาะสม เพื่ อ สนั บ สนุ นให้ ไทยขยายตัวชัดเจนมากขึน้ แต่อุปสงค์ในประเทศยังไม่กระจาย
เศรษฐกิจขยายตัวต่อเนื่องควบคูก่ บั การรักษาเสถียรภาพการเงิน ตัวเท่าทีค่ วร
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