ปั จจัยยังไม่ เอือ้ ให้ ปรับ... คาดปี นี ้ ธปท. คงดอกเบีย้ ยาว
TMB Analytics มองว่ า ธปท. จะคงดอกเบีย้ ยาวตลอดปี 2019 เหตุจากความเสี่ยงต่ างประเทศที่เพิ่มขึน้ ทาให้ แรงหนุนจาก
การขยายตัวทางเศรษฐกิจยังไม่ มากพอให้ ธปท. ขึน้ ดอกเบีย้ นโยบาย ในขณะเดียวกัน การจะลดดอกเบีย้ เพื่อกระตุ้ น
เศรษฐกิจที่กาลังจะชะลอลง ก็มีข้อจากัดจากหนีค้ รั วเรื อนที่พ่ ุงสูงขึน้ อย่ างรวดเร็ ว ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงต่ อเสถียรภาพ
ระบบการเงินได้
สำหรับกำรขึ ้นดอกเบี ้ยนโยบำยปี นี ้ TMB Analytics มองว่ าแนวโน้ มเศรษฐกิจไทยที่ ขยายตัวลดลงคงไม่ สามารถสนับสนุ นให้
ธปท. ขึน้ ดอกเบีย้ นโยบายได้ โดยเฉพำะปั จจัยเสี่ยงด้ ำนต่ำงประเทศ ทังตั
้ วเลขกำรส่งออกที่หดตัว และเศรษฐกิจโลกที่ชะลอลงจน
ธนำคำรกลำงหลักของโลกอย่ำงเฟดกลับไปใช้ นโยบำยกำรเงินที่ผอ่ นคลำยขึ ้น นอกจำกนี ้ ธปท. รวมถึงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ องก็มีนโยบำย
macro-prudential และกำรกำกับดูแลที่เข้ มงวดขึ ้นเพื่อควบคุมพฤติกรรมแสวงหำผลตอบแทนที่สงู และรักษำเสถียรภำพของระบบ
กำรเงินในช่วงที่ดอกเบี ้ยต่ำ
แต่ โอกาสที่ ธปท. จะลดดอกเบีย้ นโยบายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมก็ยงั จากัดเช่ นกัน เพรำะคงปฏิเสธไม่ได้ วำ่ ช่องทำงหลัก
ในกำรกระตุ้นเศรษฐกิจผ่ำนกำรลดดอกเบี ้ยนโยบำยก็คือช่องทำงสินเชื่อ โดย ธปท. จะลดอัตรำดอกเบี ้ยนโยบำยเพื่อจูงใจให้ ธนำคำร
พำณิชย์ปล่อยสินเชื่อให้ ประชำชนรวมถึงภำคธุกิจไปใช้ จ่ำยและลงทุนเพิ่มขึ ้น อย่ำงไรก็ดี เมื่อพิจำรณำกำรโตของสินเชื่อในช่วงที่ผำ่ น
มำจะพบว่ำสินเชื่อภำคธุรกิจยังขยำยตัวเพียง 4.4% และ 3.6% ในปี 2018 และ 2017 ตำมลำดับ แต่ ส่วนที่ขยายตัวสูงกลับเป็ น
สินเชื่อภาคครั วเรื อน โดยขยายตัวกว่ า 9.4% ในปี 2018 ขยายตัวต่ อเนื่ องมาจากปี 2017 ที่ 6.1% ส่ งผลให้ ยอดคงค้ าง
สินเชื่อภาคครัวเรือนในระบบธนาคารพาณิชย์ รวมแล้ วกว่ า 4.5 ล้ านล้ านบาท
นอกจากปริ มาณหนีท้ ่ ีเพิ่มสูงขึน้ คุณภาพสินเชื่อก็เริ่ มด้ อยลง โดยหนี ้ที่ค้ำงชำระเกิน 90 วันหรื อ NPL ของสินเชื่อภำคครัวเรื อน
อย่ำงสินเชื่อที่อยูอ่ ำศัย ล่ำสุดเพิ่มขึน้ แตะระดับ 7.3 หมื่นล้ ำนบำทแล้ ว หรื อคิดเป็ น 3.25% ของสินเชื่อทังหมด
้
ในขณะที่สนิ เชื่อรถยนต์
ก็เริ่ มเห็นทังหนี
้ ้ค้ ำงชำระเกิน 90 วัน (NPL) และหนี ้ค้ ำงชำระเกิน 30 วันแต่ไม่เกิน 90 วัน (SM) เพิ่มสูงขึ ้นมำกเช่นกัน โดย NPL อยู่ที่
ระดับ 1.8 หมื่นล้ ำน ขยำยตัวถึง 17% ในขณะที่ SM ขยำยตัวกว่ำ 12% แตะระดับ 7.6 หมื่นล้ ำน เป็ นสัญญำณบ่งบอกถึงควำมสำมำรถ
ในกำรจ่ำยหนี ้ที่ด้อยลงของประชำชน
ดังนัน้ กำรกระตุ้นเศรษฐกิจผ่ำนกำรลดอัตรำดอกเบี ้ยนโยบำย เพื่อเพิ่มกำรใช้ จ่ำยในช่วงที่หนี ้ครัวเรื อนกำลังเพิ่มขึ ้นร้ อนแรง อำจยิ่ งเพิม่
ควำมเปรำะบำงต่อเสถียรภำพระบบกำรเงิน และกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรซื ้อในอนำคตของประชำชน แม้ วำ่ กำรลดดอกเบี ้ยอำจ
ทำให้ ภำระกำรผ่อนของประชำชนลดลง แต่สินเชื่อภำคครัวเรื อนส่วนใหญ่ ธนำคำรพำณิชย์มกั ใช้ กำรชำระคืนเงินต้ นแบบคงที่อยูแ่ ล้ ว
กำรลดดอกเบี ้ยนโยบำยจึงอำจไม่ช่วยมำกนัก ดัง นัน้ TMB Analytics มองว่ำ ธปท. จะคงดอกเบีย้ นโยบำยที่ 1.75% ยำวตลอดปี
2019
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