ทีเอ็มบีหนเป้
ั ่ าเศรษฐกิ จเหลือโต 3% มองปัจจัยบวกจากรัฐบาลใหม่หนุนเศรษฐกิ จครึ่งปี หลัง
กรุงเทพฯ, 21 พฤษภาคม 2562 : นายนริ ศ สถาผลเดชา ผูบ้ ริ หาร TMB Analytics แถลงปรับการเติ บโตของเศรษฐกิ จไทยปี
62 เหลือ 3.0% จากเดิ มมอง 3.5% เหตุตวั เลขเศรษฐกิ จไตรมาสแรกชะลอมากกว่า คาด ทาให้ แรงส่ งต่ อไปยังในช่ ว งที ่
เหลือมีข้อจากัดแม้ความเชื อ่ มั ่นและบรรยากาศการลงทุนมีแนวโน้ มปรับดีข้ ึนหลังจากฟอร์มรัฐบาลใหม่ ขณะทีย่ งั มีแรง
กดดันจากปั จจัยภายนอกสงครามการค้าถึงทางตัน จึงยากที จ่ ะเห็นเครือ่ งยนต์ส่งออกกลับมาในปี นี้ พร้อมมองเป็ นปี ที ่
ระบบธนาคารเผชิ ญความท้ าท้ ายจากเศรษฐกิ จชะลอ คาดสิ นเชื อ่ ทัง้ ปี โตชะลอลงที ่ 4.5% แนะระวังคุณภาพสิ นเชื อ่
โดยเฉพาะสิ นเชือ่ รายย่อย ทีเ่ ริ ม่ เห็น NPL ขยับขึ้นในกลุ่มสิ นเชือ่ รถและบ้าน
เศรษฐกิ จโลกเข้าสู่วงจรขาลงแรงและเร็วกว่าคาด ไตรมาสแรกปี น้ีกจิ กรรมทางเศรษฐกิจทัง้ ภาคอุตสาหกรรมการผลิต และ
การค้าของโลกชะลอลงชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมในเศรษฐกิจหลักอย่างยูโรโซน ภาคการส่งออกของเศรษฐกิจ
หลักรวมถึงแถบอาเซียนเข้าสู่โหมดชะลอตัวจนถึงหดตัว สอดคล้องกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ(IMF) ปรับลดคาดการณ์
เศรษฐกิจและการค้าโลกเติบโตเหลือ 3.3%และ 3.4%
มองสถานการณ์ ส่งออกไทยยังคงอ่อนแอ ทัง้ ปี โตได้เพียง 0.5% ตามประมาณการเดิ ม ในไตรมาสแรก มูลค่าส่งออกของไทย
ติดลบเป็ นไตรมาสแรกที่ 2% และคาดว่าในระยะต่อไป ปั จจัยเสีย่ งด้านต่างประเทศจะส่งผลกระทบมากขึ้นทัง้ เศรษฐกิจหลักที่เ ป็ น คู่
ค้าชะลอตัวมากขึ้นกระทบซัพพลายเชนโลกชัดเจนมากขึน้ เรื่อยๆ และแรงกดดันสงครามการค้าที่ตอบโต้กนั ไปมาด้วยการขึ้น ภาษี
ทาให้ปริมาณการค้า โลกอยู่ ภาวะตกต่ า โดยเฉพาะในกลุ่มอิเล็กทรอนิ กส์และชิ้น ส่วนคอมพิว เตอร์ซึ่งคิดเป็ น 1 ใน 4 ของมูลค่า
ส่งออกไทย แม้วา่ เศรษฐกิจสหรัฐจะยังเติบโตได้ในเกณฑ์ดี แต่แรงส่งก็ไม่เพียงพอให้ภาพการค้าโลกดีขน้ึ โดยเฉพาะจากตลาดจีนที่
มีแนวโน้มชะลอตัวต่อเนื่องและตลาดยุโรปทีย่ งั เผชิญกับความเสีย่ งของ Brexit ที่คา้ งคา เราประเมินยอดส่งออกของไทยไปตลาด
ยุโรปจะไม่ขยายตัวและหดตัวในตลาดจีนราว 5 % ขณะทีต่ ลาดสหรัฐ ญีป่ นุ่ ยังขยายตัวได้ในอัตราชะลอลง ทัง้ นี้ ยังมีปัจจัยเสีย่ งทีจ่ ะ
ส่งออกไปตลาดสหรัฐ ได้ต่ ากว่าคาด หากโดนตัดสิ ทธิ GSP จากสหรัฐ ซึ่งเป็ นมูลค่าราว 4.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ 16%
ของยอดส่งออกไปสหรัฐ ทาให้ภาคส่งออกทรุดตัวตา่ กว่าคาดได้อีก
คาดจานวนนักท่ องเที่ ยวคาดต่ างชาติ แตะ 40.4 ล้านคนในปี 62 หรือเพิ่ มขึ้น 5.5% ชะลอลงจากปี 61 ที่ขยายตัว7.5% และ
แนวโน้ ม ในปี ห น้ า จะไม่เ ห็น อัต ราการเติบโตที่สูง ๆของนักท่ อ งเที่ย วต่างชาติ อ ย่างที่เ ราคุ้น ชิน เนื่ อ งจากเศรษฐกิจ ในประเทศ
นักท่องเทีย่ วทีเ่ ป็ นตลาดหลักชะลอตัวทัง้ จีนและยุโรปซึง่ มีสดั ส่วนรวมกันเกือบ 50%ของนักท่องเทีย่ วรวมและส่งผลกระทบต่อรายได้
การท่องเที่ยวรวมหดหายไปเนื่องจากรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติมสี ดั ส่วนกว่า 67%ของรายได้การท่องเทีย่ วรวม เรามองว่า
เมือ่ พึง่ ต่างชาติได้น้อยลง คงต้องหันพึง่ ตนเองมากขึน้ โดยปลุกกระแสไทยเทีย่ วไทยให้เพิม่ มากขึน้ จากที่มรี ายได้เติบโตเฉลีย่ ราว 810%ต่อปี เพื่อชดเชยรายได้จากนักท่องเทีย่ วต่างชาติทลี่ ดลง
ความชัดเจนจากรัฐบาลใหม่ หนุนการลงทุนเอกชนครึ่งปี หลัง คาดทัง้ ปี ขยายตัว 4% เราประเมินสถานะความพร้อมของการ
ลงทุนโดยใช้ตวั เลขทางการเงินทีม่ คี วามสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับการลงทุนทัง้ สภาพคล่อง(Free cashflow) ทีเ่ หลือของภาค
ธุรกิจ และผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ที่ปรับดีข้นึ ชี้ให้เห็นว่า ปัจจุบนั บริ ษทั ไทยอยู่ในสถานะพร้อมลงทุน บวกกับความ
เชือ่ มั ่นภาคธุรกิจทีอ่ ยู่ในเกณฑ์ดี อัตราการใช้กาลังผลิตที่ปรับสูงในหลายอุตสาหกรรม และต้นทุนทางการเงินอยู่ในระดับต่ า หากมี
บรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสร้างความมั ่นใจให้นักลงทุน โดยคาดว่าในช่วงครึง่ ปี หลัง ความชัดเจนในทิศทางการเมือ ง
นโยบายเศรษฐกิจ ภายใต้รฐั บาลใหม่ การเร่งสานต่อของการลงทุน โครงสร้างพื้นฐานภาครัฐโดยเฉพาะที่เกีย่ วข้องกับ EEC เช่น
รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ท่าเรือมาบตาพุดเฟส3 สนามบินอู่ตะเภา จะทาให้เริม่ เห็นเม็ดเงินการลงทุน ใหม่ของเอกชน
เกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะการลงทุนของอุตสาหกรรม S-Curveที่ได้รบั การอนุ มตั ิจาก BOI ในปี 59-60 ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ปิ โตร
เคมี เครือ่ งใช้ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ ทีห่ ากเริม่ ลงทุนในปี 62 จะมีมลู ค่าสูงถึง 6.3 ล้านล้านบาท
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การบริ โภคภาคเอกชนขยายตัวต่ อเนื่ อง แต่ไม่เป็ นอัตราเร่ง จากรายได้เกษตรกรที่ ทรงตัวในระดับตา่ และหนี้ ครัวเรื อนที่
พุ่งขึ้น ในช่วงปี 60-61การบริโภคเอกชนฟื้ นตัวเติบโตเร็ว ซึ่งเป็ นการขยายตัวดีในทุกหมวดสินค้าแต่หลักๆมาจากแรงซื้อ สิน ค้า
คงทนกลุ่มรถยนต์จากการปลดล็อกมาตรการรถคันแรก ซึง่ สามารถสะท้อนจากสินเชือ่ เพื่อการบริโภคเพิ่มขึน้ ทุกหมวดหมูท่ งั ้ สินเชื่อ
บ้าน รถ บัตรเครดิต และสินเชือ่ ส่วนบุคคล แต่ทโี่ ดดเด่นคือสินเชือ่ รถทีเ่ ติบโตในอัตราเร่ง 10-14% ทาให้ยอดคงค้างสินเชือ่ ปั จจุ บนั
สูงแตะ1.1ล้านล้านบาท บวกกับเริม่ มีประเด็นคุณภาพสินเชือ่ รถจาก NPL ทีข่ ยับเพิม่ สูงขึน้ ดังนัน้ แนวโน้มการขยายตัวการบริโภค
เอกชนในช่วงต่อไปจะชะลอลงเพราะแรงซื้อรถน่ าจะอ่อนแรงลง และยอดหนี้ครัวเรือนที่ยงั คงอยู่ในระดับสูง 78.6% ต่อ GDP เป็ น
ข้อจากัดการเติบโตของการบริโภค
มองว่าธปท.จะคงดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.75% ตลอดปี 62 สาเหตุจากความเสีย่ งต่ างประเทศที่เพิ่มขึ้น ทาให้แรงหนุ นจากการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจยังไม่มากพอให้ธปท.ขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย และแรงกดดันด้านเงินเฟ้ อมีไม่มาก ขณะเดียวกัน การจะลด
ดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจทีก่ าลังจะชะลอลง พบว่ามีขอ้ จากัดจากหนี้ครัวเรือนที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีประเด็นคุณภาพ
สินเชือ่ ทีเ่ สือ่ มถอยลง ซึง่ อาจเพิม่ ความเสีย่ งต่อเสถียรภาพระบบการเงินได้
ค่าเงิ นบาทในช่วงที่เหลือของปี มีแนวโน้ มไปในทิ ศทางแข็งค่าขึ้น จากปั จจุบนั เคลื่อนไหวที่ 31.6-32.0 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ
ซึง่ หนุนด้วยปั จจัยบวกจากภาคการท่องเทีย่ วและการดาเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายมากขึ้นอย่างชัดเจนของธนาคารกลาง
หลักๆของโลก นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยหนุนจากพื้นฐานเศรษฐกิจทีอ่ ยู่ในเกณฑ์ดแี ละการเกินดุลบัญชีเดินสะพัด ทาให้คาดว่าเงินบาท
จะเคลื่อนไหวในช่วง 31.2-32.0 หรือเฉลี่ย 31.45 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ แข็งค่าราว 2.7 % จากปี ก่อนหน้า นอกจากนี้ความเสีย่ ง
จากสงครามการค้าและความเสีย่ งทางภูมริ ฐั ศาสตร์ทยี่ งั คงมีอยู่ ส่งผลให้คา่ เงินบาทมีความผันผวนมากกว่าช่วงต้นปี
แนวโน้ มธนาคารพาณิ ชย์
การดาเนิ นงานของธนาคารพาณิ ชย์ในปี 62 แม้ยงั อยู่ในเกณฑ์ดีแต่มีแนวโน้ มชะลอลง ตามสภาพเศรษฐกิ จ โดยสินเชือ่ รวม
มีแนวโน้มขยายตัว 4.5% ลดลงจาก 6% ในปี ก่อน ซึ่งปั จจัยหลักมาจากสินเชื่อรายย่อยทีค่ าดว่าจะขยายตัวลดลงจาก 9.4% ในปี
ก่อน เหลือเพียง 5.1% ตามการบริโภคภาคเอกชนที่มแี นวโน้ ม ชะลอลงจากภาระหนี้ที่เ ร่งตัวขึ้นในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา ในขณะที่
สินเชือ่ ธุรกิจขนาดใหญ่ และ SME ขยายตัวในระดับใกล้เคียงกับปี กอ่ นที่ 4.6% และ 4.0% ตามลาดับ โดยคาดว่าแรงหนุ นจากการ
ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและมาตรการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI และ EEC จะเกิดขึน้ ได้หลังมีการฟอร์มรัฐบาลในช่วงครึง่ ปี หลัง
คุณภาพสิ น เชื่ อ ค่ อ นข้ า งน่ า กัง วลโดยเฉพาะสิ น เชื่ อ รายย่อ ย ในขณะที่ สิ น เชื่ อ ธุร กิ จปรับ ดี ขึ้น เล็กน้ อ ย โดยยอด NPL
รวมทัง้ ระบบคาดว่าจะอยู่ที่ 4.9 แสนล้าน เพิ่ มขึ้น 4.5 หมื่นล้านจากช่ วงต้ นปี ซึ่ง NPL ของกลุ่มสินเชื่อรายย่อยมีแนวโน้ ม
เพิม่ ขึน้ แตะระดับ 1.3 แสนล้าน โดยเฉพาะอย่างยิง่ NPL ของสินเชือ่ ทีอ่ ยู่อาศัยและสินเชือ่ รถยนต์ จากผลของการเร่งปล่อยสิน เชื่อ
ในช่วง 2 ปี ทผี่ า่ นมา โดยในปี ทผี่ า่ นมาอัตราการขยายตัวของสินเชื่อรายย่อยสูงถึง 9.4% ขณะทีร่ ายได้ภาคครัวเรือนเพิม่ เฉลีย่ เพียง
1.7%
ประเด็นเรื่องการทาสงครามเงิ นฝากของธนาคารพาณิ ชย์ไม่น่ ากังวล เนื่ องจากสิ นเชื่ อมีแนวโน้ มชะลอลง โดยคาดว่ า
อัตราดอกเบีย้ เงิ นฝากอาจมีการปรับขึน้ เล็กน้ อย ทาให้เงิ นฝากมีแนวโน้ มขยายตัวที่ 4.8% ให้สภาพคล่องธนาคารพาณิชย์ตึง
ตัวขึน้ เล็กน้อย สัดส่วนสินเชือ่ ต่อเงินฝากปรับมาอยู่ที่ 98%
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