คาด ธปท. คงดอกเบีย้ ยาว สวนทิศทางดอกเบีย้ โลก
TMB Analytics คาด ธปท. ยังคงดอกเบีย้ นโยบายที่ 1.75% ยาวอย่ างน้ อยทัง้ ปี 2019 สวนทางธนาคารกลางหลายแห่ งที่มีที
ท่ าจะปรั บลดดอกเบีย้ นโยบายหรื อใช้ นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายขึน้ ทัง้ นี ้ แม้ เศรษฐกิจไทยจะมีแนวโน้ มชะลอลง แต่ การ
กระตุ้ น เศรษฐกิจ ผ่ า นการลดดอกเบี ย้ ยังมี ข้ อจ ากัดจากหนี ค้ รั ว เรื อนที่ อยู่ใ นระดั บสู ง เพราะอาจเพิ่ ม ความเสี่ ยงด้ าน
เสถียรภาพการเงินของประเทศ
จากแนวโน้ มเศรษฐกิจของหลายๆประเทศที่มีแนวโน้ มแย่ลง ทาให้ ในปี นี ้ธนาคารกลางของหลายประเทศต่างก็ปรับลดอัตราดอกเบี ้ย
นโยบายลงกันไปแล้ วอย่างน้ อย 1 ครัง้ ทังธนาคารกลางออสเตรเลี
้
ย นิวซีแลนด์ และอินเดีย รวมถึงประเทศเพื่อนบ้ านในกลุม่ อาเซียน
อย่าง มาเลเซียและฟิ ลปิ ปิ นส์
นอกจากนี ้ ธนาคารกลางหลักของโลกก็เริ่ มแสดงท่าทีวา่ จะใช้ นโยบายการเงินที่ผอ่ นคลายลง โดย TMB Analytics คาดว่ าธนาคาร
กลางของประเทศเศรษฐกิจหลักอย่ าง สหรัฐอเมริกา หรือ เฟด จะปรับลดดอกเบีย้ นโยบายอย่ างน้ อย 1 ครัง้ ในปี นี ้
ในขณะที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นและยุโรปอาจใช้ มาตรการทางการเงินที่ผ่อนคลายเพิ่มเติม หลังจากที่สภาพเศรษฐกิจสหรัฐฯทีเ่ ริ่ ม
มีความน่ากังวลเพิ่มขึ ้น สะท้ อนจากข้ อมูลเศรษฐกิจที่ออกมายา่ แย่ ทังการจ้
้
างงานที่ลดลงจากเฉลีย่ 223 ,000 คนต่อเดือนในปี ที่แล้ ว
เหลือเพียง 155,000 คนในปี นี ้ อีกทัง้ อัตราเงินเฟ้อที่ต่ากว่าเป้าหมาย 2% อย่างต่อเนื่องตังแต่
้ ตลุ าคมปี 2018 โดยล่าสุดอัตราเงินเฟ้อ
เดือนเมษายนอยูท่ เี่ พียง 1.6% อีกทัง้ ตัวเลขของเศรษฐกิจหลักอื่นๆก็มีแนวโน้ มแย่ลงเช่นกัน
ในขณะที่เศรษฐกิจไทยก็มีทิศทางชะลอลงอย่างเห็นได้ ชดั ตังแต่
้ ช่วงต้ นปี และภาพการฟื น้ ตัวในช่วงปลายปี ก็ยงั ไม่ชดั เจน เนื่องจาก
สงครามการค้ ายังมีความไม่แน่นอนสูง กระทบต่อการส่งออกไทย นอกจากนี ้ ความล่าช้ าของการจัดทางบประมาณในปี 2563 ของ
รัฐบาลใหม่ อาจทาให้ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐต้ องชะลอตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนภาครัฐที่อาจมาช่วยผลักดัน
การขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชนได้ ในช่วงปลายปี จากทิศทางเศรษฐกิจไทยที่ชะลอลงจากปี ที่แล้ ว อาจเป็ นปั จจัย
สนับสนุนให้ ธปท. พิจารณาลดดอกเบีย้ นโยบายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
อย่างไรก็ตาม การกระตุ้นเศรษฐกิจผ่ านการลดดอกเบีย้ นโยบายอาจเป็ นไปได้ อย่ างจากัด ภายใต้ แรงกดดันจากสินเชื่อราย
ย่ อยของธนาคารพาณิชย์ ท่ พ
ี ่ ุงสูงขึน้ ต่ อเนื่องจนปั จจุบนั แตะระดับ 4.6 ล้ านล้ านบาทแล้ ว หรื อขยายตัวสูงถึง 10.1% ในไตรมาส
แรกปี 2019 ตรงข้ ามกับภาคธุรกิจที่แม้ จะได้ รับอานิสงค์จากดอกเบี ้ยที่อยูใ่ นระดับต่ามายาวนานกลับมีการขยายตัวของสินเชื่อในอัตรา
ที่ต่า โดยในไตรมาสแรกขยายตัวเพียง 3.4% ลดลงจากปี ที่แล้ วที่ 4.4%
ยิ่งไปกว่านัน้ สินเชื่อครั วเรื อนที่เพิ่มขึน้ กลับมีคุณภาพที่ตกต่ าลง โดยหนี ้ที่ค้างชาระเกิน 90 วันหรื อ NPL ของสินเชื่อรายย่อยรวม
สูงถึง 1.3 แสนล้ านบาท หรื อคิดเป็ น 2.75% ของสินเชื่อทังหมด
้
โดยมี NPL ของสินเชื่อที่อยู่อาศัยสูงสุดประมาณ 7.7 หมื่นล้ านบาท
ในขณะที่ NPL สินเชื่อรถยนต์ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนถึง 24% สูงแตะระดับ 1.9 หมื่นล้ านบาท ซึ่งล้ วนเป็ นสัญญาณบ่ง
บอกถึงความสามารถในการจ่ายหนี ้ที่ด้อยลงของประชาชน ดังนั น้ การกระตุ้นเศรษฐกิจผ่ านการลดอัตราดอกเบีย้ นโยบายใน
สถานการณ์ ดังกล่ าวอาจส่ งผลเสียต่ อเสถียรภาพระบบการเงิน เพราะอาจไปกระตุ้นการก่อหนี ้ของภาคครัวเรื อนให้ สงู ขึ ้นไปอีก ซึง่
อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชาระหนี ้ในอนาคตได้

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

TMB Analytics มองว่ า แม้ ดอกเบีย้ นโยบายโลกจะมีทิศทางลดลง และเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้ มชะลอตัว แต่ ข้อจากัด
เกี่ยวกับเสถียรภาพระบบการเงินจะเป็ นแรงกดดันให้ ธปท. ยังไม่ ปรับลดอัตราดอกเบีย้ นโยบายในปี นี ้ และ คาดว่ า ธปท.
จะคงดอกเบีย้ นโยบายที่ 1.75% ยาวตลอดปี 2019 
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