ทิศทางเศรษฐกิจในช่ วงครึ่งหลังปี 2562
เศรษฐกิจโลกชะลอตัวมากกว่ าคาด
ในปี 2560 เศรษฐกิจโลกมีการขยายตัวอย่างแข็งแกร่ง และเริ่ มมีสญ
ั ญาณชะลอลงในช่วงครึ่งหลังของปี 2561โดยได้ รับผลกระทบจาก
สงครามการค้ าระหว่างสหรัฐฯและจีน ความไม่แน่นอนทางการเมืองที่เกิดขึ ้นในกลุม่ ประเทศยุโรป และภาวะการเงินโลกที่ตงึ ตัวขึ ้นทา
ให้ ทงปี
ั ้ 2561 เศรษฐกิจโลกชะลอลงที่ 3.6% และมีทิศทางชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง สอดคล้ องกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ที่
มีการปรั บลดอัตราการขยายตัวเหลือ 3.3% จากมุมมองเดิมที่ 3.5% ถื อเป็ นการเติบโตต่ากว่าค่าเฉลี่ยในรอบ 6 ปี รวมทัง้ ปรั บ
คาดการณ์ ปริ มาณการค้ าโลกในปี 2562 ลดลงเหลือ 3.4% จากเดิม 4% ในไตรมาสแรกของปี 2562 กิ จกรรมด้ านเศรษฐกิ จทัง้
ภาคอุตสาหกรรมการผลิต และการค้ าของโลกชะลอลงชัดเจนมากขึ ้นในเศรษฐกิจหลักอย่างยูโรโซน โดยเฉพาะเยอรมันที่เครื่ องบ่งชี ้
ด้ านการผลิตปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง แตะระดับต่าสุดในรอบหลายปี และการส่งออกสินค้ าอุตสาหกรรมหดตัวลง ซึ่ งหลักๆเป็ นกลุ่ม
ยานยนต์ที่หดตัวต่อเนื่องนานกว่า 7 เดือนซึ่งเป็ นช่วงเวลานานที่สดุ หลังวิกฤตซับไพร์ ม (ในช่วงปี 2550-2553) สาเหตุสว่ นหนึ่งเป็ นผล
จากการชะลอของเศรษฐกิจโลกและ Brexit ได้ ส่งผลกระทบต่อประเทศสมาชิกกลุ่มสหภาพยุโรปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในส่วนของ
เศรษฐกิจจีนได้ รับผลกระทบโดยตรงจากนโยบายกีดกันการค้ าของสหรัฐฯและยังเผชิญแรงกดดันด้ านปั ญหาเชิงโครงสร้ างในส่วนภาค
การเงินจากการที่มีหนี ้ภาคเอกชนสูงขึ ้นมาก ทาให้ ธนาคารกลางของจีน (PBOC) เข้ มงวดการให้ สินเชื่อ นาไปสูป่ ั ญหาภาวะการเงินตึง
ตัว ส่งผลให้ ข้อมูลชี ้นาด้ านการบริ โภคอยูใ่ นระดับต่าทังยอดค้
้
าปลีก การลงทุนอสังหาริ มทรัพย์ และดัชนีตลาดหุ้น ส่วนเศรษฐกิจญี่ปนุ่
อยู่ในระดับทรงตัว แต่ยงั มีความเสี่ยงในเรื่ องการถูกปรับภาษี นาเข้ ายานยนต์ของสหรัฐฯและการขึ ้นภาษี การบริ โภคในประเทศเดือน
ตุลาคมปี นี ้
กิจกรรมทางเศรษฐกิจโลก า ตัว ่ ลง
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ขณะที่เศรษฐกิจหลักที่ยงั เติบโตดีเมื่อเทียบกับเศรษฐกิจหลักอื่นๆยังคงเป็ นสหรัฐฯ โดยมีตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งเป็ นปั จจัยหนุน ทาให้
การบริ โภคภายในประเทศยังเป็ นปั จจัยหลักสนับสนุนการขยายตัวเศรษฐกิจ รวมทังมี
้ แผนลงทุนโครงสร้ างพื ้นฐานขนาดใหญ่ มูลค่าราว
2 ล้ านล้ านดอลลาร์ สหรัฐ อย่างไรก็ดี IMF ได้ ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจสหรัฐฯลงจาก 2.5% เหลือ 2.3% ในปี นี ้ รวมถึงล่าสุดสหรัฐฯมี
การประกาศปรับขึ ้นภาษี นาเข้ าเป็ น 5% จากสินค้ าที่นาเข้ าจากประเทศคู้ค้าหลักอย่างเม็กซิโกเพื่อตอบโต้ การที่เม็กซิโกไม่ได้ ป้องกันผู้
อพยพเข้ าสหรัฐฯอย่างผิดกฎหมายได้ ดีพอ และหากปั ญหาผู้อพยพไม่ได้ รับการแก้ ไข สหรัฐฯอาจจะทยอยปรับภาษี ขึ ้นอีก ซึง่ จะกระทบ
ต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจทังสองประเทศอย่
้
างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นอกจากนี ้ การเติบโตของประเทศตลาดเกิดใหม่ ซึ่งรวมถึงอาเซียน
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ยังคงมีแนวโน้ มขยายตัวในเกณฑ์ดี หนุนด้ วยกิจกรรมเศรษฐกิจในประเทศ ทังการบริ
้
โภคภาคเอกชนและการใช้ จ่ายภาครัฐ โดยเฉพาะ
การลงทุนโครงสร้ างพื ้นฐานมากขึ ้นเพื่อทดแทนแรงส่งจากการส่งออกที่มีแนวโน้ มชะลอลงในภาพรวม
จากแนวโน้ มการชะลอลงของเศรษฐกิจโลก ทาให้ ธนาคารกลางของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจหลักเริ่ มปรับทิศทางการดาเนินนโยบาย
การเงินไปในทางผ่อนคลายมากขึ ้นกอปรกับ แรงกดดันด้ านเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับต่าจากราคาน ้ามันที่มีแนวโน้ มลดลง โดยธนาคาร
กลางทัง้ ธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ธนาคารกลางยุโรป (ECB) และธนาคารกลางญี่ปนุ่ (BOJ) ส่งสัญญาณคงหรื ออาจลดดอกเบี ้ย
นโยบายในช่วงที่เหลือของปี ตลอดจน FED ประกาศยกเลิกการลดงบดุล ณ สิ ้นเดือนกันยายน และ ECB และ BOJ ยังคงดาเนินการ
เข้ าซื ้อพันธบัตรอย่างต่อเนื่องสะท้ อนสภาพคล่องโลกยังคงขยายตัว ซึ่งช่วยสร้ างบรรยากาศที่คลายความกังวลให้ กบั ตลาดการเงินโลก
ได้ บ้าง อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงหลักๆของเศรษฐกิจโลกที่ยงั มีความไม่แน่นอนสูง ทังสงครามการค้
้
าที่ตา่ งฝ่ ายหามาตรการตอบโต้ กนั
และประเด็นทางการเมืองโดยเฉพาะบทสรุ ป Brexit แม้ จะมีการเลือ่ นกระบวนการ Brexit ออกไปเป็ นเดือนตุลาคม แต่ลา่ สุดเทรี ซา เมย์
ประกาศลาออกจากตาแหน่ง นายกรัฐมนตรี สหราชอาณาจักร ทาให้ เพิ่มโอกาสการเกิด Brexit แบบไร้ ข้อตกลง (no deal) และการหา
ข้ อสรุ ปที่ทาให้ ทกุ ฝ่ ายพอใจยังเป็ นเรื่ องที่ท้าทายและต้ องอาศัยเวลาในการเจรจาต่อรอง ทาให้ ยงั เห็นปั จจัยเสี่ยงเหล่านี ้มีโอกาสสร้ าง
ความผันผวนในตลาดการเงินโลกในปี นี ้

สาหรับทิศทางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ล่าสุดจากภาวะสงครามการค้ าระหว่างสหรัฐฯกับประเทศคูค่ ้ าหลัก ไม่วา่ จะเป็ น
จีน เม็กซิโก หรื อ ยุโรป ที่มีแนวโน้ มยืดเยื ้อและทวีความตึงเครี ยดมากขึ ้น ทาให้ คาดว่าจากนี ้ไปอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาว
โดยเฉพาะระยะ 10 ปี จะยังอยูใ่ นระดับต่า กล่าวคือต่ากว่าดอกเบี ้ยนโยบายที่อยูใ่ นช่วง 2.25-2.5% ส่งผลให้ yield curve มีโอกาสที่จะ
อยูใ่ นลักษณะแบนราบ (flat) สะท้ อนความกังวลเศรษฐกิจโลกเป็ นไปในทิศทางชะลอ หรื อลักษณะอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาว
ต่ากว่าระยะสัน้ (inverted) ดังที่เกิดขึ ้นอยูใ่ นปั จจุบนั สะท้ อนความกังวลเศรษฐกิจมีแนวโน้ มเข้ าสูภ่ าวะถดถอย อย่างไรก็ดี หากผลการ
เจรจาการค้ าในระยะต่อไปมีทิศทางบวกมากขึ ้น เชื่อว่าจะเห็นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวมีแนวโน้ มปรับสูงขึ ้นได้ หรื อหาก
Fed ตัด สิน ใจลดดอกเบี ย้ นโยบาย ก็ จ ะท าให้ อัต ราผลตอบแทนพัน ธบัต รระยะสัน้ ลดลง และ yield curve มี ค วามชัน มากขึน้ ได้
(steepening)

This document is issued by TMB Analytics, a division of TMB Bank PCL. All analyses are based on information available to the
public. Although the information contained herein is believed to be gathered from reliable sources, TMB makes no guarantee
to its accuracy and completeness. TMB may have issued, and may in the future issue, other reports that are inconsistent with,
and reach different conclusions from, the information presented in this report. Opinions or predictions expressed herein reflect
the authors’ views, not that of TMB, as of date of the analysis and are subject to change without notice. TMB shall not be
responsible for the use of contents and its implication.

TMB Analytics is a division of TMB Bank PCL.

tmbanalytics@tmbbank.com

คาดการ เศรษฐกิจไท ปี 2562

า ตัวชะลอลงที่ 3.0% ผลจากภาคการส่ งออกทรุ ดตัว

สัญญาณการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและสงครามการค้ าที่สง่ ผลกระทบต่อการค้ าโลกที่ขยายวงกว้ างมากขึ ้น ทาให้ เศรษฐกิจไทย
จากที่ฟืน้ ตัวแข็งแกร่ งมาตังแต่
้ ปี 2560 เริ่ มเข้ าสู่โหมดชะลอตัวในช่วงครึ่ งหลังของปี 2561 อีกทังภาคการท่
้
องเที่ยวที่เติบโตสดใสม า
อย่างต่อเนื่องกลับได้ รั บผลกระทบจากเหตุการณ์ เรื อล่มที่ภูเก็ต ส่งผลให้ นกั ท่องเที่ยวตลาดจีนได้ ลดลงมาก บทบาทการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจจึงมาจากกิจกรรมเศรษฐกิจภายในเป็ นหลัก ซึง่ เป็ นปั จจัยหนุนให้ ภาพรวมเศรษฐกิจทังปี
้ 2561 ยังสามารถรักษาการเติบโตได้
ที่ 4.1% ใกล้ เคียงกับปี ก่อนหน้ า สาหรับในไตรมาสแรกของปี 2562 ปั จจัยเสีย่ งด้ านต่างประเทศส่งผลกระทบมากขึ ้น ทังเศรษฐกิ
้
จหลัก
ที่เป็ นคู่ค้าชะลอตัวชัดเจนมากขึ ้น และแรงกดดันจากสงครามการค้ าที่ยงั หาข้ อสรุ ปไม่ได้ ในระยะเวลาอันสัน้ ทาให้ ไตรมาสแรกมูลค่า
ส่งออกหดตัว 2% หากมองการส่งออกทังปี
้ 2019 TMB Analytics คาดการณ์มลู ค่าส่งออกจะขยายตัวได้ เพียง 0.5% จากภาพการค้ า
โลกที่มีแนวโน้ มแย่ลง โดยเฉพาะจากตลาดจีนที่มีแนวโน้ มชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง และตลาดยุโรปที่ยงั เผชิญกับความเสีย่ งของ Brexit ที่
ค้ างคา ด้ วยเหตุผลนี ้ภาคส่งออกที่เติบโตแผ่วลงมากจึงเป็ นปั จจัยฉุดรัง้ การเติบโตเศรษฐกิ จ

อย่างไรก็ดี ภาคการท่องเที่ยวกลับมาฟื น้ ตัวเร็ วสะท้ อนจากการกลับมาขยายตัวของนักท่องเที่ยวตลาดจีนที่กลับมาสูร่ ะดับปกติ และมี
แนวโน้ มที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยประมาณการนักท่องเที่ยวต่างชาติปีนี ้แตะ 40.4 ล้ านคนหรื อเพิ่มขึ ้น 6% ในส่วนของกิจกรรมเศรษฐกิจใน
ประเทศทังการบริ
้
โภคและการลงทุนมีแนวโน้ มขยายตัวดีต่อเนื่อง โดยการบริ โภคภาคเอกชนขยายตัวจากทุกหมวดสินค้ า ทังสิ
้ นค้ า
คงทนประเภทรถยนต์และสินค้ าอุปโภคบริ โภค โดยมีปัจจัยบวกเพิ่มจากกิจกรรมหาเสียงก่อนเลือกตัง้ และมาตรการพยุงเศรษฐกิจและ
มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้ น้อย ในด้ า นการลงทุนภาคเอกชนเริ่ มเห็นการขยายตัวในหมวดการลงทุนเครื่ องจักรและอุปกรณ์ และมี
แนวโน้ มดีต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยหนุนจากการขยายกาลังการผลิตในหลายอุตสาหกรรม และคาดเริ่ มมีการลงทุนของอุตสาหกรรม SCurve ที่ได้ รับการอนุมตั ิจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน (BOI) ในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมาในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์
ปิ โตรเคมี เครื่ องใช้ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงแนวโน้ มการย้ ายฐานการผลิตมาไทยจากประเด็นสงครามการค้ า กอปรกับการลงทุน
ภาครัฐที่คาดว่าหลังจากมีรัฐบาลใหม่แล้ วจะยังคงเร่ งสานต่อนโยบายการลงทุน โดยเฉพาะในส่วนของโครงสร้ างพื ้นฐานที่ร องรั บ
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โครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรื อ EEC เช่น รถไฟความเร็ วสูงเชื่อม 3 สนามบิน สนามบินและศูนย์ซอ่ มอากาศยานอู่
ตะเภา ท่าเรื อแหลมฉบัง คิดเป็ นเม็ดเงินกว่า 1 แสนล้ านบาท แต่อตั ราการเบิกจ่ายอาจต่ากว่าคาดเนื่องจากการเบิกจ่ายล่าช้ าในช่วย
รอยต่อการเปลีย่ นผ่านรัฐบาล ทังนี
้ ้ ในภาพรวมแม้ เครื่ องยนต์เศรษฐกิจในประเทศจะทางานได้ ตอ่ เนื่องจากปี ที่ผา่ นมา แต่ยงั ไม่สามารถ
ชดเชยแรงฉุดของภาคการส่งออกที่ทวีความรุนแรงมากขึ ้น ทาให้ ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2562 มีแนวโน้ มขยายตัวชะลอลงที่ 3.0%
เทียบกับขยายตัว 4.1% ในปี ก่อนหน้ า
สาหรับทิศทางนโยบายการเงิน TMB Analytics มองว่า ธปท.จะคงดอกเบี ้ยนโยบายที่ 1.75% ในช่วงที่เหลือของปี 2019 สาเหตุจาก
ความเสี่ยงต่างประเทศที่เพิ่มขึ ้นทาให้ แรงหนุนจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจยังไม่มากพอให้ ธปท.ขึ ้นดอกเบี ้ยนโยบาย ขณะเดียวกัน
การจะลดดอกเบี ้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่กาลังจะชะลอลง ก็มีข้อจากัดจากหนี ้ครัวเรื อนที่พงุ่ สูงขึ ้นอย่างรวดเร็ ว และมีประเด็นคุณภาพ
สินเชื่อที่เสือ่ มถอยลง ซึง่ อาจเพิ่มความเสีย่ งต่อเสถียรภาพระบบการเงินได้
ด้ านค่าเงินบาทในช่วงที่เหลือของปี มีแนวโน้ มไปในทิศทางแข็งค่าขึ ้น จากปั จจุบนั เคลื่อนไหวที่ 31.6-32.0 บาทต่อดอลลาร์ สหรัฐ ซึ่ง
หนุนด้ วยปั จจัยบวกจากภาคการท่องเที่ยวและการดาเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายมากขึ ้นอย่างชัดเจนของธนาคารกลางหลักๆ
ของโลก โดยล่าสุด FED อาจปรับลดดอกเบี ้ย หากสงครามการค้ าส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯมากขึ ้น ขณะที่ยงั มีปัจจัยลบจาก
การเกินดุลบัญชีเดินสะพัดที่ลดลง สาเหตุจากมูลค่าการส่งออกที่ขยายตัวต่าลงมาก ทาให้ คาดว่าเงินบาทจะเคลื่อนไหวในช่วง 31.2 32.0 หรื อเฉลี่ย 31.45 บาทต่อดอลลาร์ สหรัฐ แข็งค่าราว 2.7 % จากปี ก่อนหน้ า นอกจากนี ้ความเสี่ยงจากสงครามการค้ าและความ
เสีย่ งทางภูมิรัฐศาสตร์ ที่ยงั คงมีอยู่ ส่งผลให้ คา่ เงินบาทมีความผันผวนมากกว่าช่วงต้ นปี
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สาหรับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยเมื่อเทียบกับช่วงต้ นปี พบว่าโดยรวมแล้ ว yield curve มีความชันลดลงเล็กน้ อย เส้ นอัตรา
ผลตอบแทนระยะสันมี
้ การปรับขึ ้น 4-19 basis point จากการที่ตลาดปรับตัวรับรู้ การปรับขึ ้นของดอกเบี ้ยนโนบายของธปท. อัตรา
ผลตอบแทนระยะกลางถึงยาวมีการปรั บลง 3-15 basis point เนื่องจากความเสี่ยงเศรษฐกิจโลกที่สงู ขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญ สาหรับ
ในช่วงที่เหลือของปี 2562 คาดว่าอัตราผลตอบแทนระยะสันที
้ ่อยู่ประมาณ 1.69-1.73% จะมีการปรับขึ ้นอีกจนใกล้ เคียงดอกเบีย้
นโยบายที่คาดว่าจะคงที่ 1.75% ตลอดปี นี ้ ส่วนอัตราผลตอบแทนระยะ 6 เดือน ถึงระยะยาวนัน้ มีแนวโน้ มทรงตัวไม่ต่างกับระดับ
ปั จจุบนั มากนัก หรื ออาจปรับขึ ้นเพียงเล็กน้ อย เนื่องจากความกังวลเศรษฐกิจที่อาจชะลอตัวกว่าคาด ซึง่ มาจากทังปั
้ จจัยภายนอกทีย่ งั มี
ความไม่แน่นอนสูงและปั จจัยภายในที่เกี่ยวกับความต่อเนื่องนโยบายลงทุน 
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