ที เอ็มบียอมหันเป้
่ า GDP โตต่ากว่า 3% เหตุปัจจัยเสี่ ยงต่ างประเทศกดดันหนัก ชงมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิ จระยะสัน้ ช่วยฟื้ นการบริ โภค ท่องเที่ยว
กรุงเทพฯ, 19 สิงหาคม 2562 : นายนริ ศ สถาผลเดชา ผู้บริ หาร TMB Analytics แถลงปรับการเติ บโตของเศรษฐกิ จไทยปี
62 เหลือ 2.7% จากเดิ มมองที ่ 3.0% เหตุตวั เลขเศรษฐกิ จครึง่ ปี แรกแย่กว่าคาด ทาให้ แรงส่ งต่ อไปยังในช่ วงที เ่ หลือมี
ข้อจากัด มองมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิ จภาครัฐช่วยพยุงการบริ โภคในประเทศ ท่ามกลางแรงกดดันจากปั จจัยภายนอก
สงครามการค้าถึงทางตัน จึงยากทีจ่ ะเห็นส่งออกกลับมาในปี นี้ ลุ้นปี หน้ าเศรษฐกิ จกลับมาโตได้ 3%
มองสถานการณ์ส่งออกไทยทรุด ฉุดไม่อยู่หดตัว 2.7% เหตุชพั พลายเชนโลกได้รบั ผลกระทบมากกว่าคาด คาดหดตัวเกือบ
ทุกตลาดส่งออกสาคัญ ได้แก่ จีน (-5.5%) อาเซียน (-4%) ยุโรป (-2.7%) และในเกือบทุกสินค้าสาคัญ สอดคล้องกับปั จจัยเสีย่ งด้าน
ต่างประเทศทัง้ เศรษฐกิจหลักทีเ่ ป็ นคู่คา้ ชะลอตัวมากขึน้ และแรงกดดันสงครามการค้าที่ต้องลุน้ ผลการเจรจาในแต่ละรอบ รวมทัง้
หากสหรัฐฯประกาศขึน้ ภาษีในหมวดยานยนต์และชิน้ ส่วนทีอ่ ตั รา 25% จากทุกประเทศ(มาตรา 232) ในเดือนพฤศจิกายนจะส่งผล
กระทบต่อผูส้ ง่ ออกยานยนต์ทวโลก
ั่
ซึง่ ของไทยคิดเป็ น11% ของมูลค่าส่งออกทัง้ หมด สอดคล้องกับที่ IMF ปรับประมาณการการค้า
โลกลงจาก 3.4% เหลือเพียง 2.5% นอกจากนี้ การแข็งค่าของเงินบาทเป็ นอีกปั จจัยทีม่ สี ่วนทาให้ยงั คงไม่เห็นการฟื้ นตัวของการ
ส่งออกได้เร็วในปี น้ี
คาดนักท่องเที่ยวต่างชาติ พลาดเป้ าขยายตัวแค่ 2% อยู่ที่ 39.1 ล้านคน ชะลอลงมากจากปี 61 ทีข่ ยายตัว 7.5% ปั จจัยลบยังคง
เป็ นการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกเป็ นหลักทีท่ าให้นักท่องเทีย่ วมีแนวโน้มเดินทางเข้าไทยน้อยลงจากเดิมทัง้ ปี เราอาจเห็นตัวเลข
แตะ 40 ล้านคน กอปรกับสถานการณ์บาทแข็งทุบสถิตสิ ่งผลกระทบต่อภาคการท่องเทีย่ วอีกด้วย โดยเงินบาทแข็งค่าขึน้ ถึง 10%
เมื่อเทียบกับเงินหยวน จึงไม่แปลกทีจ่ ะเห็นนักท่องเทีย่ วจีนยังนิยมไปเทีย่ วญีป่ ่ ุนและเกาหลีใต้อยู่แต่กลับมาเทีย่ วไทยลดลง เพราะ
ค่าเงินทัง้ สองสกุลนี้ไม่ได้แข็งค่ามากเมื่อเทียบกับค่าเงินหยวน
การลงทุนภาครัฐ ชะลอกว่าคาด เหตุรองบประมาณปี 63 การเบิกจ่ายงบลงทุนมีแนวโน้มต่ ากว่าเป้ า โดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจ อีก
ทัง้ ถ้า เทีย บเม็ด เงิน ลงทุน ของรัฐบาลกลาง และ รัฐวิสาหกิจ แล้ว ก็ไม่ไ ด้เ พิ่มขึ้น จากปี ก่ อนมากนัก โดยเฉพาะ งบลงทุ นของ
รัฐวิสาหกิจ ทีล่ ดลงจากปี ก่อนเกือบ 25% เหลือเพียง 3.33 แสนล้านจาก 4.45 แสนล้านในปี ก่อน อย่างไรก็ตาม จากความล่าช้าของ
การอนุมตั งิ บประมาณปี 63 จะทาให้เริม่ เห็นเม็ดเงินจากการลงทุนภาครัฐอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยในปี หน้า
การลงทุนภาคเอกชนส่อเค้าไม่ขยายตัวในช่วงครึ่งปี หลัง ทัง้ ปี คาดโตได้ 1.8% แม้บริษทั ไทยจะมีสภาพคล่องเหลือ แต่ ปัจจัย
เสีย่ งจากเศรษฐกิจโลกชะลอ ส่งผลให้อตั ราการใช้กาลังการผลิตต่ ากว่าปี ทผ่ี ่านมาโดยอยู่ท่รี ะดับ 68% กดดันความต้องการขยาย
การลงทุน สะท้อนจากความเชื่อมันภาคธุ
่
รกิจที่อยู่ ระดับต่ ากว่า 50 เป็ นไตรมาสแรกในรอบเกือบสามปี อย่างไรก็ตาม คาดว่า
แนวโน้มการลงทุนเอกชนจะเริม่ ปรับดีขน้ึ ตัง้ แต่ไตรมาสสีเ่ ป็ นต้นไปจากมาตรการกระตุน้ การลงทุนของรัฐบาล ทัง้ นโยบายภาษีและ
การช่วยเหลือ SME ผ่านมาตรการสินเชื่อ
การบริ โ ภคภาคเอกชนเป็ นแรงขับ เคลื่ อนหลักของเศรษฐกิ จ โดยทัง้ ปี คาดขยายตัว ได้ 3.8% จากแรงหนุ น เพิ่ มจาก
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิ จเริ่ มต้นปลายไตรมาสสาม ในช่วงครึง่ ปี แรกการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวถึง 4.9% หลักๆมาจาก
แรงซือ้ สินค้าไม่คงทน ซึง่ สอดคล้องกับหนี้ครัวเรือนไทยทีพ่ ุ่งขึน้ เร็วมากอยู่ท่ี 13 ล้านล้านบาท โดย 1 ใน 3 เป็ นสินเชื่อส่วนบุคคล
สาหรับในช่วงทีเ่ หลือ ปั จจัยกดดันการบริโภคประกอบด้วยการชะลอตัวของเศรษฐกิจ สถานการณ์ภยั แล้ง และปั ญหาหนี้ครัวเรือน
ซึง่ ในช่วงต่อไปจะมีขอ้ จากัดของการขยายตัวของสินเชื่อรายย่อย จากแนวโน้มการนามาตรการควบคุมภาระหนี้สนิ ต่อรายได้ (DSR)
มาใช้ ขณะที่การบริโภคภาคเอกชนจะได้รบั ผลบวกจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการปรับเพิม่ เงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
กระตุ้นการบริโภคในประเทศ รวมวงเงินกว่า 3.5 หมื่นล้านบาท และการช่วยเหลือเกษตรกรทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากภัยแล้งอีกกว่า 2
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แสนล้านบาท ซึง่ ในส่วนของสถานการณ์ ภยั แล้งทีเ่ กิดขึน้ หากเทียบเคียงกับเอลนีโญปี 2558 และไม่มมี าตรการบรรเทาผลกระทบ
จะส่งผลให้รายได้เกษตรกรลดลงประมาณ 11%
คาด ธปท. ลดดอกเบี้ยอี ก 1 ครัง้ ในไตรมาส 4 ทาให้ อ ยู่ในระดับต่าสุด ในประวัติ การณ์ และอาจลดได้อีก 1 ครัง้ ถ้ า
เศรษฐกิ จแย่กว่าคาด และเงิ นเฟ้ อยังคงตา่ กว่ากรอบเป้ าหมาย จากการลดดอกเบี้ยนโยบายครัง้ ล่าสุดมาอยู่ทร่ี ะดับ 1.50%
และเริม่ เห็นการส่งผ่านนโยบายการเงินไปยังระบบธพ.แล้ว แต่เศรษฐกิจทีย่ งั มีความเสีย่ งสูง การใช้ทงั ้ นโยบายการคลังและนโยบาย
การเงินที่ผ่อนคลายจะเป็ นแรงช่วยกระตุ้นการขยายตัวของเศรษฐกิจ ประกอบกับ ธปท.มีมาตรการ Macroprudential เพื่อดูแล
ความเสีย่ งในเรื่องเสถียรภาพการเงิน
ค่าเงิ นบาทในช่วงที่เหลือของปี มีแนวโน้ มแข็งค่าแตะ 30.5 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ หรือแข็งค่า 6% ธปท.หันดอกเบี
่
ย้ นโยบาย
0.25% มาอยู่ท่ี 1.50% ในเดือนสิงหาคม แต่ค่าเงินบาทยังคงเคลื่อนไหวในกรอบ 30.83-30.95 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ด้วยเหตุผล
หลักทีน่ ักลงทุนยังมองเงินบาทเป็ นสินทรัพย์เสีย่ งน้อย ขณะทีค่ ่าเงินสกุลอื่นๆในเอเชียในช่วงนี้อ่อนค่าลงตามเงินหยวนจากการที่
ทางการจีนปล่อยให้ค่าเงินหยวนอ่ อนค่าจนทะลุ 7 หยวนต่อดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ดี ดุลการค้าของไทยที่คาดว่าจะยังเป็ นบวก
ถึงแม้ว่าส่งออกจะโตติดลบ การท่องเทีย่ วทีแ่ ม้ชะลอแต่ยงั ขยายตัวได้ และกระแสเงินทุนทีม่ ยี งั มีแนวโน้มเป็ นไหลเข้าสุทธิ จะเป็ น
ปั จจัยหนุนค่าเงินบาท
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