ดอกเบีย้ นโยบายไทยยังไม่ ขนึ ้ ในปี นี ้ แม้ Fed จะขยับดอกเบีย้ ต่ ออีก 2 ครั ง้
ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิ จ ที เอ็มบี หรือ TMB Analytics คาดธปท. จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.50% ตลอดปี
2560 แม้ Fed มีแนวโน้ มขึ้นดอกเบี้ยได้อีก 2 ครัง้ ก็ตาม เนื่ องจากพืน้ ฐานเศรษฐกิ จไทยยังแข็งแกร่ง ทาให้ประเด็นเงิ นทุน
ไหลออกยังไม่น่ากังวลมากนัก อี กทัง้ อัตราเงิ นเฟ้ อก็คาดว่าจะยังอยู่ในกรอบเป้ าหมาย เปิ ดช่ องให้ธปท.ยังสามารถใช้
นโยบายดอกเบี้ยตา่ เพื่อสนับสนุนการฟื้ นตัวของเศรษฐกิ จอย่างต่อเนื่ อง
หลังธนาคารกลางสหรัฐฯหรือ Fed ประกาศขึน้ ดอกเบีย้ 0.25% เมื่อวันที่ 16 มีนาคมทีผ่ ่านมา ทาให้อตั ราดอกเบีย้ นโยบาย
สหรัฐฯ ขึน้ ไปอยู่ท่ี 0.75-1.0% และจากเครื่องชีเ้ ศรษฐกิจทีม่ แี นวโน้มดีต่อเนื่อง ทาให้มโี อกาสสูงที่ Fed จะขึน้ ดอกเบีย้ ได้อกี 2 ครัง้
ในปี น้ี ในขณะที่หากธปท. คงอัตราดอกเบี้ย นโยบายที่ 1.5% จะส่งผลให้อตั ราดอกเบีย้ นโยบายของไทยและสหรัฐฯ อยู่ในระดับ
เดียวกัน ซึง่ อาจเป็ นแรงกดดันให้อตั ราดอกเบีย้ นโยบายไทยต้องขยับขึน้ ตาม
ศูนย์วิเคราะห์ฯ คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่เท่ากัน
นี้ จะไม่ ท าให้ เ กิ ดเงิ นทุ น ไหลออกรุ น แรง เนื่ องจากพื้ น
ฐานเศรษฐกิจ ยัง คงมีก ัน ชนที่ดี โดยเฉพาะสถานะทางการเงิน
ระหว่างประเทศของไทยที่แข็งแกร่ง เมื่อมองจากการเกินดุล บัญชี
เดิน สะพัด ในระดับ สูง อย่ า งต่ อ เนื่ อ งตัง้ แต่ ปี 2557 จนแตะระดับ
11.4% ของ GDP ในปี 2559 ซึง่ เป็ นผลจากทัง้ การส่งออกสุทธิทเ่ี ป็ น
บวก และภาคการท่องเทีย่ วต่างประเทศทีข่ ยายตัวดี ส่งผลให้เงินทุน
สารองระหว่างประเทศของไทยเพิม่ ขึน้ จากทีอ่ ยู่ในระดับ 8.3 เดือน
ของการน าเข้า ในปี 2557 เป็ น 10.3 เดือ น ในปี 2559 ใกล้ก ับ
จุดสูงสุดที่อยู่ในระดับ 11 เดือนเมื่อปี 2552 นอกจากนี้ การปรับขึน้
อัตราดอกเบี้ย นโยบายอาจไปกระตุ้นกระแสเงินทุนไหลเข้าเพิม่ ขึน้
ส่ ง ผลให้ ค่ า เงิ น บาทแข็ง ค่ า ขึ้น ไปอี ก โดย ณ ตอนนี้ เ งิ น บาท
เคลื่อนไหวที่ 34.55-35.00 บาทต่อดอลลาร์ หรือแข็งค่าไป 3 % จากต้นปี ซึง่ อาจส่งผลกระทบภาคการส่งออกได้
หากมองสถิติท่ผี ่านมา มีช่วงที่อตั ราดอกเบี้ยนโยบายที่แท้จริง ของไทยก็เคยต่ ากว่าของสหรัฐฯ มาแล้วในช่วงปี 25482550 ในขณะนัน้ ทัง้ ธปท. และ Fed มีการปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ นโยบายต่อเนื่องถึง 300 Bps ในการประชุม 16 ครัง้ เพื่อลดแรง
กดดันจากเงินเฟ้อทีเ่ ร่งตัวแรง โดยอัตราเงินเฟ้อทัวไปและอั
่
ตราเงินเฟ้อพืน้ ฐานของไทยขึน้ ไปแตะระดับสูงสุดที่ 6.3% และ 2.9%
ในขณะที่ GDP ไทยยังขยายตัวได้เกือบ 5% ทาให้ ธปท. สามารถขึน้ ดอกเบีย้ ได้ แสดงให้เห็นว่าการพิ จารณาปรับอัตราดอกเบี้ย
นโยบายของ ธปท. ให้น้าหนักไปที่ สภาพเศรษฐกิ จในประเทศเป็ นสาคัญ ถึงแม้อตั ราดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐฯจะสูงกว่า
บ้างก็ตาม
อีกทัง้ อัตราเงินเฟ้อของไทยในปจั จุบนั ก็ไม่ได้เร่งตัวสูงขึน้ รวดเร็ว เป็ นการทยอยปรับขึน้ ตามราคาน้ ามันในตลาดโลกที่
คาดการณ์เฉลีย่ ที่ 55-60 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล โดย ศูนย์วิเคราะห์ฯ คาดว่าอัตราเงินเฟ้อปี 2560 จะเฉลีย่ อยู่ทร่ี ะดับ 2% ยังอยู่ใน
กรอบเป้ า หมายเงิน เฟ้ อของธปท. อีก ทัง้ การฟื้ น ตัว ของเศรษฐกิจ ไทยก็ยงั ค่ อ นข้า งเปราะบาง โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง การลงทุน
ภาคเอกชนทีค่ าดว่าจะขยายตัวได้เพียง 1.7% จากทีห่ ดตัวต่อเนื่องถึง 3 ปี และเริม่ กลับมาขยายตัวเล็กน้อยในปี ทแ่ี ล้ว ดังนัน้ อัตรา
ดอกเบีย้ ทีต่ ่า จึงยังจาเป็ นต่อการสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของไทยอยู่
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อย่างไรก็ดี แม้อตั ราดอกเบีย้ นโยบายของไทยจะอยู่ในระดับทรงตัวในปี น้ี แต่การดาเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจ การเงิน
ของประเทศอุตสาหกรรมหลัก รวมทัง้ การปรับขึน้ ของราคาน้ ามัน ทาให้โลกเข้าสู่ดอกเบีย้ ขาขึน้ จังหวะการปรับขึน้ ดอกเบีย้ ทาให้
เกิดความผันผวนของการเงินทุนเคลื่อนย้าย ซึง่ จะกระทบต่อทัง้ อัตราดอกเบีย้ ในตลาด (Bond yield) และอัตราแลกเปลีย่ น ในทีส่ ดุ
แล้ว อัตราดอกเบีย้ ของไทยก็คงต้องขยับขึน้ ตามในปี หน้า ดังนัน้ ทัง้ นักลงทุนและผูป้ ระกอบการควรเตรียมรับมือกับต้นทุนทางการ
เงินทีส่ งู ขึน้ และบริหารจัดการเพื่อให้ไม่เป็ นอุปสรรคต่อการทาธุรกิจ
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