จับตาสถานการณ์ ค่าเงินบาทในช่ วงครึ่งปี หลัง
เงินร้ อนหนุนบาทแข็งทุบสถิติ 30.57 ในรอบ 6 ปี
ค่าเงินบาทที่แข็งค่าต่อเนื่องมาตังแต่
้ ต้นปี และกลายเป็ นประเด็นร้ อนเมื่อแตะ 30.57 บาทในต้ นเดือนกรกฎาคมหรื อแข็งค่าขึ ้น 6% จาก
ต้ นปี ที่อยู่ 32.35 บาทต่อดอลลาร์ ซึง่ จริ งๆแล้ วเงินบาทค่อยๆลดลงมาในช่วงที่ความตึงเครี ยดสงครามการค้ าระหว่างสหรัฐฯกับจีนปะทุ
ขึ ้นอีกครัง้ จนกระทัง่ หลุดระดับ 31 บาทต่อดอลลาร์ ในเดือนมิถนุ ยาน ทาให้ นกั ลงทุนหันมาถือสินทรัพย์เสี่ยงน้ อย ซึ่งเงินบาทเป็ นสกุล
เงินที่อยูใ่ นข่ายเสีย่ งน้ อยด้ วยพื ้นฐานฐานะการเงินระหว่างประเทศค่อนข้ างแข็งแกร่ง สะท้ อนจากดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลต่อเนื่อง ทุน
สารองอยู่ในระดับสูง และเงินบาทมีค่าความผันผวนน้ อยกว่าเงินสกุลตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) อื่นๆ กอรปกับการที่ MSCI
Emerging Markets Index ปรับเพิ่มน ้าหนักลงทุนหุ้นไทยจาก 2.4% เป็ น 2.9% ทาให้ ไม่น่าแปลกที่เห็นเงินร้ อนไหลเข้ ามาทังในตลาด
้
หุ้นและตลาดพันธบัตรอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้สถานการณ์การเมืองหลังมีรัฐบาลที่มาจากเลือกตังมี
้ สว่ นช่วยสร้ างความมัน่ ใจให้ นกั
ลงทุน ดูดฟั นด์โฟลว์ไหลกลับเข้ ามา

คาดครึ่งปี หลังเงินบาทไม่ แข็งค่ าไปมากกว่ านี ้
สาหรับครึ่งปี หลัง เมื่อมองหลายปั จจัยที่หนุนให้ เงินบาทอยูใ่ นทิศทางแข็งค่าพบว่ายังมีแรงหนุนอยูต่ อ่ เนื่อง ประการแรกแนวโน้ มเงินทุน
ไหลเข้ ายังคงมีต่อเนื่องจากแนวโน้ มการดาเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายในเศรษฐกิจหลัก อย่างไรก็ดี แรงกดดันค่าเงินดอลลาร์ ให้
อ่อนค่าอย่างต่อเนื่องเริ่ มลดลงจากท่าทีการเจรจาสงครามการค้ าที่มีแนวโน้ มผ่อนคลายมากขึ ้นแม้ ธนาคารกลางสหรัฐมีแนวโน้ ม ปรับ
ลด Fed funds rate 1-2 ครัง้ ในปี นี ้ก็ตาม ทาให้ นกั ลงทุนลดความกังวลต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจหลัก รวมถึงเศรษฐกิจโลก และใน
อีกด้ านยังมีปัจจัยหน่วงเงินทุนไหลเข้ าเมื่อพิจารณาปั จจัยพื ้นฐานเศรษฐกิจ ทังอั
้ ตราดอกเบี ้ยนโยบายที่แท้ จริ งของไทยเรี ยกได้ วา่ อยู่ใน
ระดับที่แทบจะต่าสุดในอาเซียนและในภูมิภาคแล้ ว กอปรกับดุลบัญชีเดินสะพัด ของไทยมีสญ
ั ญาณเกินดุลลดลงจากภาคส่งออกที่
อ่อนแอต่อเนื่องโดยมูลค่าส่งออกทังปี
้ 2562 TMB Analytics มองว่าแทบไม่ขยายตัว และภาคการท่องเที่ยวที่ คาดเติบโตไม่หวือหวา
สาเหตุเพราะนักท่องเที่ยวจีนลดลง ทังนี
้ ้ ด้ วยปั จจัยหลักที่หนุนค่าเงินบาทให้ แข็งค่ามีดีกรี ที่อ่อนลง ทาให้ ประเมินว่า ค่าเงินบาทจะ
เคลือ่ นไหวอยูท่ ี่ 30.5-31.0 บาทต่อดอลลาร์ ในช่วงที่เหลือของปี 
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