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วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2559

นโยบายกระตุน้ ภาครัฐ คือปัจจัยชี้นาํ เศรษฐกิจ
แม้เศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงอยู่ แต่คาดว่าแรงขับเคลื่อนของรัฐจะหนุนให้เศรษฐกิจปี 2559 ฟื้นตัว
ต่อเนื่องจากปี 2558 แต่ด้วยเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับต่ํา ทําให้ กนง. ยังคงดอกเบี้ยนโยบายระดับต่ํา
ต่อเนื่องตลอดปี 2559
GDP Growth งวด 4Q58 เติบโต 2.8% โดยมีปัจจัยขับเคลื่อนหลักจากการใช้จ่ายภาคครัวเรือน
การใช้จ่ายภาครัฐ และการลงทุนรวม ทําให้ทั้งปี 2558 เติบโต 2.8% ใกล้เคียงกับ ASPS คาด

SET Index

1,379.33

มูลค่าตลาด (พันล้านบาท)

13,133

PER (เท่า)

20.2

ปี 2559 คาดเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวได้ดีขึ้นจากปี 2558 โดยจะมีอัตราการเติบโต 3.5% ด้วยแรง
ขับเคลื่อนของการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ ภายใต้ปัจจัยเสี่ยงจากภายนอกยังมีอยู่ อย่างไรก็
ตามถือว่าการเติบโตดังกล่าวยังต่ําสุดใน AEC
คาดเงินเฟ้อปี 2559 ยังคงติดลบ 0.48% ภายใต้สมมติฐานราคาน้ํามันดูไบที่ 45 เหรียญฯต่อ
บาร์เรล และราคาอาหารพืชผักมีแนวโน้มขยับตัวขึ้นจากปัญหาภัยแล้ง จึงทําให้คาดว่า กนง. น่าจะ
ยืนดอกเบี้ยฯ 1.5% ตลอดทั้งปี 2559
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ทีม่ า : ฝ่ ายวิ จยั ASPS
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GDP Growth งวด 4Q58 ดีกว่าคาดเล็กน้อย
สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) เผยGDP Growth งวด 4Q58 อยู่ที่
2.8% yoy ชะลอตัวจาก 3 ไตรมาสก่อนหน้ า ซึง่ เติบโตเฉลี่ย 2.9% เพียงเล็กน้ อย (งวด 1Q58 เติบโต
3%, งวด 2Q58 ราว 2.7% และ งวด 3Q58 ราว 2.9%) โดยรวมทําให้ ตลอดทังปี
้ 2558 เศรษฐกิจไทย
ขยายตัว 2.8% ดีกว่าที่ ASP คาดการณ์ไว้ ที่ 2.7% เพียงเล็กน้ อยเช่นกัน ทังนี
้ ้ปั จจัยขับเคลื่อนหลักใน
งวด 4Q58 เกิดจาก ลงทุนภาครัฐ รองลงมาคือ การบริ โภคภาคครัวเรื อน และการใช้ จา่ ยภาครัฐคือ
การลงทุนรวม (I) (22% ของ GDP) ขยายตัวอย่างก้ าวกระโดด 9.4% (สูงกว่าที่ ASPS คาดว่าจะ
ขยายตัว 6%) เทียบกับงวด 3Q58 ที่หดตัว 2.6%yoy ในงวด 3Q58 หลักๆ แยกเป็ นการลงทุนภาครั ฐ
(5% ของ GDP) ที่เร่งตัวผ่านการเร่งเบิกจ่ายงบลงทุนพัฒนาระบบนํ ้าและการคมนาคมระยะเร่งด่วนซึ่
งขยายตัว 41%yoy เทียบกับที่ขยายตัว 20% ในงวดก่อนหน้ า และการลงทุนภาคเอกชน (17% ของ
GDP) ขยายตัวราว 2% จากงวดก่อนหน้ าเป็ นผลจากการลงทุนในหมวดเครื่ องจักรขยายตัว 2.7%
การบริโภคภาคครั วเรื อน(C) (50% ของ GDP) เพิ่มขึ ้น 2.5%yoy (ตํ่ากว่าที่ ASPS คาดไว้ ที่ 4%)
กระเตื ้องขึ ้นจาก 1.8%yoy ในงวด 3Q58 ซึง่ เป็ นผลของมาตรการกระตุ้นระยะสันของรั
้
ฐบาล ที่ได้
ดําเนินมาตังแต่
้ ก.ย. 2558 ต่อเนื่องถึงต้ นปี 2559 ผ่านการอัดฉีดเม็ดเงินสูผ่ ้ มู ีรายได้ น้อย โดยการ
จัดสรรเม็ดเงินเข้ าสูห่ มูบ่ ้ าน ช่วยเหลือ SMEs ผ่านโครงการสินเชื่อดอกเบี ้ยตํ่า และกระตุ้นการใช้ จ่าย
ช่วงปลายปี โดยให้ นํายอดใช้ จ่ายสินค้ า และ บริ การ ระหว่าง 25-31 ธ.ค. 2558 ไม่เกิน 1.5 หมื่นบาท
ระหว่าง 25 -31 ธ.ค. 2558 มาลดหย่อนภาษีได้ ซึง่ ถือว่าเป็ นปั จจัยดัชนีความเชื่อมัน่ ผู้บริ โภคที่ฟืน้ ตัว
ต่อเนื่องติดต่อกัน 3 เดือนติด
การใช้ จ่ายของภาครั ฐ(G) (10% ของ GDP) ขยายตัว 4.8%yoy เทียบกับ 2.3%yoy งวด 3Q58
(ดีกว่า ASPS คาดที่ 2% เล็กน้ อย) ตามค่าตอบแทนแรงงานที่เพิ่มขึ ้น 2.4% (ในส่วนของเงินเดือน
ข้ าราชการและพนักงาน)
เศรษฐกิจรายภาค รายไตรมาส ปี 2558
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ทีม่ า : สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
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ปี 2559 มีแนวโน้มดีขึ้นแม้ต้องปรับลดประมาณการลง
สําหรับเศรษฐกิจปี 2559 มีแนวโน้ มตัวดีขึ ้นจากปี 2558 ทังนี
้ ้แม้ ได้ ปรับลด ประมาณการ GDP
Growth ลงจากเดิมที่ 3.8% เหลือ 3.5% ก็ตาม แต่อยู่ในระดับใกล้ เคียงกับ Consensus ทังนี
้ ้เป็ นการ
ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจรายภาคดังนี ้คือ
การใช้ จ่ายภาคครั วเรื อน(C) ปรับลดจากประมาณการครัง้ ก่อนที่ 3% เหลือ 2.5% แต่ยงั คงเร่งตัว
ขึ ้นจาก 2.1% ในปี 2558 ทังนี
้ ้คาดว่าการขยายตัวของภาคครัวเรื อน ซึง่ ได้ แรงหนุนจากมาตรการ
้ งได้
ช่วยเหลือกลุม่ ผู้มรี ายได้ น้อย อาทิ การอัดฉีดเงิน, สินเชื่อดอกเบี ้ยตํ่า, มาตรการทางภาษี อีกทังยั
แรงหนุนจากราคานํ ้ามันและอัตราดอกเบี ้ยนโยบายที่ยงั อยู่ในระดับตํ่าต่อเนื่อง
การลงทุนรวม (I) ปรั บเพิ่มจากเดิม 3% เป็ น 4% ชะลอตัวลงจาก 4.7% ในปี 2558 โดยคาดว่า
การลงทุนภาครั ฐจะขยายตัวสูงถึง 10% เทียบกับปี ที่แล้ ว จากการเพิ่มขึ ้นของงบรายจ่ายลงทุนของรัฐ
ในปี 2559 ส่วนการลงทุนภาคเอกชน คาดว่าจะขยายตัวเล็กน้ อยที่ 2% ตามการการลงทุนของรัฐ
กระเตื ้องขึ ้นจากปี 2558 ที่หดตัว 2%
การใช้ จ่ายของภาครั ฐ (G) ปรับลดจากประมาณการครัง้ ก่อนที่ 5% เหลือ 3.5% แต่ยงั คงกระเตื ้อง
ขึ ้นจาก 2.2%ในปี 2558 ซึง่ เป็ นผลต่อเนื่องจากการเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2559
การค้ าระหว่ างประเทศ ส่ งออก (X)&นําเข้ า(M) คงประมาณการเดิมเท่ากับครัง้ ที่ผ่านมา กล่าวคือ
ยอดส่งออกยังหดตัว 1.5% (ในรูปดอลลาร์ ) แต่ฟืน้ ตัวจากหดตัว 5.8% ในปี 2558 (แต่ถ้าเป็ นในรูปเงิน
บาทจะขยายตัว 4.3% เทียบกับปี 2558 ที่ขยายตัว 0.1%) โดยยังเชื่อว่าเศรษฐกิจคูค่ ้ าหลัก ดังเช่น จีน
จะยังไม่ฟืน้ ตัวตลอดปี 2559 ส่วนทางด้ านการนําเข้ า ยังคงให้ หดตัวที่ 3% (ในรูปดอลลาร์ ) แต่ฟืน้ ตัว
จากหดตัว 10% ในปี 2558 (แต่ถ้าเป็ นในรูปเงินบาทจะขยายตัว 2.7% เทียบกับปี 2558 ที่หดตัว 5%)
คาดการณ์เศรษฐกิจปี 2559 ก่อนและหลังปรับประมาณการ
GDP (CVM)
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อัตราดอกเบี้ยนโยบาย

45

45
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ทีม่ า : ฝ่ ายวิ จยั ASPS คาดการณ์

โดยสรุป ปั จจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในปี 2559 จะมาจาก (C) และ (I) เป็ นหลัก ซึง่ เป็ นผลจาก มาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจในปี 2559 ซึง่ มีความต่อเนื่องจากปี 2558 กล่าวคือ รัฐบาลใช้ เม็ดเงิน 1.6 แสนล้ าน
บาท เพื่อกระตุ้นผู้มีรายได้ น้อย (เทียบกับปี 2558 ที่ใช้ เม็ดเงินกระตุ้นในกลุม่ นี ้ 1.7 แสนล้ านบาท)
ตามมาด้ วยการกระตุ้น SMEs เป็ นเงิน 5 หมื่นล้ านบาท เทียบกับปี 2558 ที่ใช้ เม็ดเงิน 1 แสนล้ านบาท
และยังมีมาตรการที่ตอ่ เนื่องจากปี 2558 คือ มาตรการอสังหาริ มทรัพย์ ซึง่ จะสิ ้นสุดเดือน เม.ย.2559
(มาตรการนําเงินค่าบ้ านราคาไม่เกิน 3 ล้ านบาท มาลดหย่อนภาษีไม่เกิน 1.2 แสนบาทได้ เป็ น
ระยะเวลา 5 ปี สิ ้นสุด ธ.ค. 2559) ดังตาราง
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แผนกระตุ้นเศรษฐกิจปี 2559
กลุม่ เป้าหมาย/โครงการ
กลุม
่ ผูม
้ รี ายได้น้อย/
เกษตรกร

แนวทาง

วงเงิน
3.5 หมืน่ ล ้านบาท

สินเชือ่ กลุม่ เกษตรกร กู ้กลุม่ ละไม่เกิน 3 ล ้านดอกเบี้ย 0.01%

1.5 หมืน่ ล ้านบาท

ผ่านครม. 23 ก.พ.

โครงการเปลีย่ นเกษตรกรเป็ นผูป้ ระกอบการ(1 ตํา บล 1SMEs)

7.2 หมืน่ ล ้านบาท

ผ่านครม. 23 ก.พ.

6 พันล ้านบาท

ผ่านครม. 23 ก.พ.

เงินกูฉุ้ กเฉินให ้เกษตรกรทีป่ ระสบปั ญหาภั ยแล ้ง (มี.ค.- เม.ษ.)
SMEs

มาตรการ
อส ังหาริมทร ัพย์
มาตรภาษี

ความคืบหน้า

เริม่ โครงการ 19 ก.พ. คาดเงินทยอยเข ้า
ระบบทัง้ หมด ก.ค.59
ยกโครงการมจากปี 58มาดํา เนินต่อ
(สนิ้ สุดมี.ค. 59) เนือ่ งจากรเบิกจ่าย
อัดฉีดเงินเข ้าสูต่ าํ บล ทัง้ หมด 7 พันตํา บล (ตํา บลละ 5 ล ้านบาท) 3.62 หมืน่ ล ้านบาท
ล่าช ้า ล่าสุดอนุมัตแิ ล ้ว 92% แต่
เบิกจ่ายได ้เพียง 20%

อัดฉีดเงินผ่านกองทุนหมูบ่ า้ น(หมูบ่ ้านละ 5แสนบาท) เฟส 2
เพือ่ ลงทุนในโครงสร ้างพืน้ ฐานของภาคการเกษตร

รวม
มาตรการเรือ่ งสินเชือ่ ดอกเบี้ยตํา่ 4% (Soft loan) เฟส2
ปล่อยกูไม่
้ เกิน 10 ล ้านบาท/ต่อราย)
รวม

1.6 แสนล้านบาท
5 หมืน่ ล ้านบาท

ปล่อยกูเต็
้ มวงเงินแล ้ว

่ ล้านบาท
5 หมืน

ลดค่าธรรมเนียมการโอนเหลือ 0.01 % (เดิม 2%)

สิน้ สุด เม.ษ. 59

ลดค่าธรรมเนียมการจดจํานองเหลือ 0.01% (เดิม 1%)
ลดหย่อนภาษี เมือ่ ซือ้ สินค ้า OTOP

ยั งไม่ได ้กํา หนดรายละเอียด

ทีม่ า : ฝ่ ายวิ จยั ASPS รวบรวม

ส่วนการลงทุนภาครัฐ คาดว่าแผนการลงทุนในโครงการสาธารณูปโภคขันพื
้ ้นฐาน (ระบบขนส่ง ถนน
สนามบิน) วงเงิน 1.8 ล้ านล้ านบาท ซึง่ กําหนดกรอบการประมูลไว้ ในปี 2559-2560 น่าจะมีความ
คืบหน้ าจากปี 2559 รายละเอียดดังตาราง
โครงการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานกรอบการประมูลปี 2559-2560 วงเงิน 1.8 ล้านล้านบาท
โครงการ

มูลค่า (ล้านบาท)

ประกวดราคา

มอเตอร์เวย์
1.สายพั ทยา-มาบตาพุ ต

20,200

มิ. ย. – ธ.ค. 58

2.สายบางปะอิน – สระบุร ี – นครราชสีมา

84,600

ธ.ค. 58 – มี. ค. 59

3.สายบางใหญ่ – บ ้านโป่ง – กาญจนบุร ี

55,620

ก.พ. – พ.ค. 59

ขนส่งทางนํ้า
1.ทํา เทียบเรือชายฝั่ ง (ท่าเทียบเรือ A)

1,864

มิ.ย. – พ.ย. 58

2.ศูนย์การขนส่งตูสิ้ นคาทางรถไฟที
้
ท
่ ่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 1

2,031

ต.ค. 58 – มี.ค. 59

51,607

มิ.ย. 58 – ก.ย. 59

ขนส่งทางอากาศ
1.ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ ระยะที่ 2
รถไฟทางคู่ 1 เมตร
1.ชุมทางถนนจิระ – ขอนแก่น

26,004

มิ. ย. – ธ.ค. 58

2.มาบกะเบา – ชุมทางถนนจิระ

29,853

พ.ค. – ก.ย. 59

3.นครปฐม – หัวหิน

20,036

พ.ค. – ก.ย. 59

4.ประจวบคีรข
ี ันต์ – ชุมพร

17,290

ก.พ. – มิ. ย. 59

5.ลพบุร ี - ปากนํ้าโพ

24,842

พ.ค. – ก.ย. 59
N/A

รถไฟทางคู่ 1.435 เมตร
1.กรุงเทพ – หนองคาย แก่งคอย – มาบตาพุ ต

369,148

2.กรุงเทพ – พิษณุ โลก – เชียงใหม่

449,473

N/A

3.กรุงเทพ – หัวหิน

94,673

N/A

4.กรุงเทพ – ระยอง

155,774

N/A

โครงข่ายรถไฟฟ้ า
1.สายสีส ้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม – มีนบุร ี

110,116

เม.ย. 59 – มี.ค. 60

2.สายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุร ี

56,690

เม.ย. 59 – เม.ย. 60

3.สายสีเหลือง ข่วงลาดพราว
้ – สําโรง

54,644

เม.ย. 59 – เม.ย. 60

4.สายสีแดงอ่อน และสายสีแดงเขม้

44,157

ก.พ. – ก.ค. 59

5.สายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ

131,003

พ.ค. 59 – เม.ย. 60

รวม

1,799,625

ทีม่ า : ฝ่ ายวิ จยั ASPS รวบรวม
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Consensus คาดการณ์ GDP Growth ปี 2559
ปี 2559F (เดิม)

ปี 2559F(ล่าสุด)

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

3.8%

3.7%

ธนาคารแห่งประเทศไทย

3.5%

3.5%

3 - 4%

2.8 - 3.8%

3.5 - 4%

3.5 - 4%

3-3.5%

3-3.5%

ศูนย์วจิ ัยเศรษฐกิจทหารไทย (TMB)

3.5%

3.5%

ศูนย์วจิ ัยเศรษฐกิจกสิกร (KBANK)

3.0%

3.0%

สภาพั ฒน์(สศช.)
หอการค ้า
สภาอุตสาหกรรม (สอท.)

ธนาคารกรุงไทย (KTB)
ธนาคารเพื่อการพั ฒนาเอเชีย (ADB)
Standard Chartered
IMF

n.a.

3.0%

3.8%

3.8%

n.a.

4.0%

3.6%

3.6%

World Bank

2.0%

2.0%

Fitch Ratings Ltd

3.4%

3.4%

ASPS

3.8%

3.5%

ทีม่ า : IMF, Bloomberg, ฝ่ ายวิ จยั ASPS รวบรวม

การเติบโตของไทย ยังคงต่ํากว่าประเทศในกลุ่ม AEC
2557

%

2558

2559
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ทีม่ า : Bloomberg, ฝ่ ายวิ จยั ASPS รวบรวม

ปี 2559 แม้ เศรษฐกิจไทยจะมีพฒ
ั นาการเชิงบวกดังกล่าวข้ างต้ น แต่จะเห็นว่ามีอตั ราการเติบโตตํ่าสุด
ในกลุม่ AEC ทังนี
้ ้ยกเว้ นประเทศที่มีแนวโน้ มชะลอตัวต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 2 คือ ประเทศมาเลเซีย ซึง่ น่าจะ
ได้ รับผล กระทบจากราคานํ ้ามันที่ปรับตัวลดลงต่อเนื่อง (รายได้ หลักของรัฐราว 22% มาจากการ
ส่งออกนํ ้ามัน) และการบริโภคภาคครัวเรื อนที่ชะลอตัว หลังจากรัฐมีการปรับปรุงการจัดเก็บภาษี
สินค้ าและบริ การ ที่ 6% มีผลตังแต่
้ เม.ย. 2558
ขณะที่ฟิลิปินส์ คาดว่าเศรษฐกิจในปี 2559 น่าจะมีเสถียรภาพ แม้ อตั ราการขยายตัวทางเศรษฐกิจจะ
ทรงตัวจากปี 2558 ก็ตาม เนื่องจากพึง่ พาเศรษฐกิจภายในประเทศเป็ นหลัก สะท้ อนได้ จากมูลค่าการ
ส่งออกคิดเป็ นเพียง 31% ของ GDP จึงเป็ นประเทศเดียวที่ชะลอตัวน้ อยสุดในภูมิภาค ท่ามกลางภาวะ
เศรษฐกิจโลกชะตัว
ส่วนอินโดนีเซียปี 2559 เศรษฐกิจมีแนวโน้ มฟื น้ ตัวที่ดีขึ ้น จากปี 2558 เนื่องจากภาครัฐได้ กระตุ้น
เศรษฐกิจผ่านการลดดอกเบี ้ยนโยบาย โดยได้ ทําการลดดอกเบี ้ยนโยบายแล้ ว 2 ครัง้ รวม 0.5% เหลือ
7% และ ลด RRR 1% เหลือ 6.5% นับตังแต่
้ ต้นปี 2559 ทังนี
้ ้เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อได้ ลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง (ล่าสุด 4.14%) จากจุดสูงสุดราว 7%

5

Economic Outlook
Research Department

เงินเฟ้อปี 2559 ยังติดลบ กนง. ให้จะยืนดอกเบี้ยฯ ต่ําต่อไป
จบปี 2558 เงินเฟ้อใกล้ เคียงกับที่ ASPS คาด กล่ าวคือ เดือน ธ.ค. เงินเฟ้อ ติดลบ 0.85%
yoy และ ตลอดปี 2558 เฉลี่ยติดลบ 0.90% ผลมาจากราคานํ ้ามันดิบดูไบตลาดโลกที่ปรับตัว
ลดลงกว่า 40.15% (ราคานํ ้ามันดูไบเฉลี่ยทังปี
้ ที่ 51.28 เหรี ยญฯต่อบาร์ เรล) ส่งผลทําให้ ดชั นีราคาใน
หมวดการขนส่งและการสื่อสารปรับตัวลดลงกว่า 3.07% สวนทางกับดัชนีราคาพวกอาหารสดที่
ปรับตัวเพิ่มขึ ้น โดยเฉพาะพวกผักและผลไม้ สดปรับขึ ้น 4.38% เนื่องจากภาวะภัยแล้ งในช่วงเดือน
มี.ค. และ เม.ษ. ส่งผลให้ ราคาผักสดและผลไม้ ปรับขึ ้น 2.53% และ 3.69% yoy ตามลําดับ
เช่นเดียวกับ ราคาสินค้ าจําพวกเนื ้อสัตว์ตา่ งปรับตัวเพิ่มขึ ้น 0.77% ขณะที่ ผลิตภัณฑ์พวกนมและไข่
ไก่ยงั คงทรงตัว ถึงปรับลดลงเล็กน้ อย
ส่วนปี 2559 คาดเงินเฟ้อปี เฉลี่ยทังปี
้ จะยังคงติดลบ 0.48% โดยปรับตัวดีขึ ้นจากประมาณการครัง้
ก่อนที่ประเมินไว้ ที่ ว่าหดตัวตัว 1.7% ภายใต้ สมมติฐานราคานํ ้ามัน 45 เหรี ยญฯต่อบาร์ เรล ลดลงจาก
ค่าเฉลี่ยในปี 2558 ราว 15% ขณะราคาสินค้ าในหมวดอื่น ๆ ยังให้ คงที่ แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจาก
ปั ญหาภัยแล้ งที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นต่อเนื่องในปี นี ้และอาจรุนแรงกว่า เนื่องจากอิทธิพลจากปรากฎการณ์
เอลนิโญ น่าจะส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร ซึง่ จะทําให้ ราคาสินค้ าในหมวดพืชผักและ
ผลไม้ สดปรับตัวเพิ่มขึ ้น ราว 6% จากปี ก่อน ขณะที่ราคาเนื ้อสัตว์คาดว่าจะทรงตัว ถึงปรับตัวดีขึ ้น
เล็กน้ อย เนื่องจากราคาที่ตกตํ่าในปี ก่อน บวกกับการบริ โภคภายในประเทศที่เริ่ มฟื น้ ตัวอย่างช้ าๆ ส่วน
สินค้ าฟุ้มเฟื อย โดยเฉพาะหมวดยาสูบและเครื่ องดืม่ มีแอลกอฮอลล์ คาดว่าจะปรับขึ ้นเนื่องจากมีการ
ปรับขึ ้นภาษีสรรพสามิตบุหรี่ (ทําให้ ราคาขายปรับขึ ้น ราว 0.3%)
ทังนี
้ ้ล่าสุดเงินเฟ้อเดือน ก.พ. ยังคงติดลบ 0.50% yoy เนื่องจากยังคงถูกกดดันจากราคาสินค้ าใน
หมวดนํ ้ามันเชื ้อเพลิง หดตัวกว่า 18.35% ขณะที่สนิ ค้ าในหมวดอื่นๆอาทิ ผักสดปรับเพิ่ม 8.51% และ
ผลไม้ สด เพิ่ม 2.40% และหมวดยาสูบและเครื่ องดืม่ มีแอลกอฮอล์ เพิ่มขึ ้น 10.73% สะท้ อนเงินเฟ้อมี
แนวโน้ มปรับตัวเพิ่มขึ ้น
เงินเฟ้อ V.S อัตราดอกเบี้ยนโยบาย

ทีม่ า : IMF, Bloomberg, ฝ่ ายวิ จยั ASPS รวบรวม

หากเงินเฟ้อยังเป็ นไปตามประมาณการของ ASPS คาดว่าจะทําให้ สว่ นต่างดอกเบี ้ยนโยบายสุทธิ
(ดอกเบี ้ยนโยบาย – เงินเฟ้อ) จะยังเป็ นบวก และอาจจะมีช่องว่างพอที่ ธนาคารแห่งประเทศจะใช้
นโยบายการเงินต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากรัฐใช้ เม็ดเงินอัดฉีดเข้ าสูร่ ะบบผ่านผู้มีรายได้ น้อย
้
นโครงสร้ างพื ้นฐาน
เป็ นปี ที่ 2 ดังกล่าวข้ างต้ น และ กระทรวงการคลังเตรี ยมระดมเงิน จัดตังกองทุ
(Thailand Future Fund)1 แสนล้ านบาท โดยจะทยอยระดมทุนส่วนแรกในเดือน มี.ค. นี ้ 1 หมื่นล้ าน
บาท ซึง่ คาดจะสามารถดึงสภาพคล่องเข้ าสูร่ ะบบ และเป็ นเหตุผลให้ กนง .ต้ อง ยืนดอกเบี ้ยนโยบาย
ที่ระดับ 1.5% ตลอดทังปี
้
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