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วันพฤหัสบดี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

เศรษฐกิจปี 2559 ยังขับเคลื่อนโดยภาครัฐ
การกระตุ้นการลงทุนสาธารณะโภคขั้นพื้นฐานของภาครัฐ ถือเป็นหัวใจสําคัญที่จะทําให้ GDP
Growth ในปี 2559 จะเป็นไปตามที่ ASPS คาดการณ์ไว้ที่ 3.5% ได้หรือไม่ ขณะที่เงินเฟ้อมี
แนวโน้มพลิกมาเป็นบวก จากราคาน้ํามันดิบที่ใกล้ 50 เหรียญ ฯ ต่อบาร์เรล จึงคาดว่า ธนาคาร
แห่งประเทศไทน่าจะยืนดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.5% จนถึงสิ้นปีนี้

SET Index

1,397.63

มูลค่าตลาด (พันล้านบาท)

13,309

PER (เท่า)

21.13

GDP Growth งวด 1Q59 เติบโต 3.2%yoy สูงสุดในรอบ 12 ไตรมาส ใกล้เคียงกับ ASP คาด
ที่ 3.1%yoy และดีกว่าที่ตลาดคาดที่ 2.8%yoy โดยมีปัจจัยขับเคลื่อนหลักจากการใช้จ่ายภาค
ภาครัฐ (G) และการลงทุนรวม (I)
คาดหวังว่า GDP Growth ในช่วงที่เหลือของปีนี้จะต้องสูงกว่างวด 1Q59 เพื่อให้ GDP Growth
ตลอดีปี 2559 เป็นไปตามที่ ASPS คาดไว้ 3.5% ทั้งนี้ให้น้ําหนักต่อมาตรการกระตุ้นการบริโภค
(C) จากมาตรกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องจากปลายปี 2558 และโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของ
ภาครัฐ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วง 2H59 อย่างไรก็ตามหากล่าช้า หรือไม่เป็นไปตามที่คาด มีโอกาส
ที่จะปรับลดประมาณการได้
ด้วยเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป และ ราคาน้ํามันดิบที่ใกล้ 50 เหรียญ ฯอาจจะเป็นแรง
กดดันเงินเฟ้อในช่วงที่เหลือของปีนี้ จึงคาดว่า ธนาคารแห่งประเทศไทยน่าจะยืนดอกเบี้ยนโยบายที่
1.5% ตลอดทั้งปี 2559

Real GDP Growth vs SET Index
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GDP Growth งวด 1Q59 เติบโต 3.2%yoy ใกล้เคียง ASPS คาด
สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรื อ สภาพัฒน์ฯ เผย GDP Growth งวด
1Q59 ขยายตัว 3.2%yoy (ระดับสูงสุดในรอบ 12 ไตรมาส) ใกล้ เคียงกับ ASPS คาดที่ 3.1%yoy และ
ดีกว่าที่ตลาดคาดที่ 2.8% เทียบกับที่เติบโตจาก 2.8%yoy ในงวด 4Q58 โดย GDP Growth ในไตร
มาสนี ้ที่ออกมาดีกว่าที่คาดนัน้ ได้ แรงหนุนมาจากการใช้ จ่ายภาครัฐ(G) และ การลงทุนรวม(I) เป็ น
หลัก กล่าวคือ
การใช้ จ่ายของภาครั ฐ(G) ขยายตัว 8%yoy เพิ่มขึ ้นจาก 4.8% ในงวด 4Q58 และสูงกว่า ASPS
คาดที่ 3%yoy ซึง่ เป็ นผลมาจากการขยายตัวในค่าตอบแทนแรงงานและสวัสดิการพนักงานที่เพิ่มขึ ้น
การลงทุนรวม (I) ขยายตัว 4.7%yoy ซึง่ ถือว่าชะลอจาก 9.7%ในงวด 4Q58 ซึง่ มาจากการลงทุน
ภาครั ฐขยายตัว 12.4 %yoy ชะลอจาก 41.4% ในงวด 4Q58 เนื่องจากการเบิกจ่ายงบลงทุนชะลอ
ตัวลง และการลงทุนภาคเอกชนขยายตัว 2.1% เพิ่มขึ ้นจาก 1.9% ในงวด 4Q58 เกิดจากการ
ขยายตัวจากการก่อสร้ างโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้ รับผลจาก BOI
ขณะทีก่ ารบริโภคภาคครัวเรือน(C) ขยายตัวในอัตราที่ชะลอตัวใกล้ เคียงที่ ASPS คาดที่ 2.3%yoy
ลดลงจาก 2.5%ในงวด 4Q58 ทังนี
้ ้แม้ ได้ แรงหนุนจากมาตรการกระตุ้นการบริ โภคของภาครัฐ อาทิ
โครงการอัดเงินหมูบ่ ้ านๆละ 5แสนบาทเฟส 2 และ เงินตําบลๆละ 5 ล้ านบาท เป็ นต้ น แต่ยงั ถูกกดดัน
จากรายได้ เกษตรกรที่เริ่ มได้ ผลกระทบจากภัยแล้ ง
การส่ งออก(X) ในรูปดอลลาร์ ขยายตัว 0.87%yoy เพิ่มขึ ้นจากติดลบ 4.68%ในงวด 4Q58
หลังจากการส่งออกพลิกกลับมาเป็ นบวกตังแต่
้ เดือน ก.พ. ติดต่อกันเป็ นเดือนที่ 2 เป็ นการขยายตัวใน
ส่วนของทองคําและนํ ้ามัน ขณะที่สินค้ าหมวดอุตสาหกรรมยังไม่ฟืน้ ตัว เช่นเดียวกับตลาดส่งออก
โดยวมยังชะลอตัว โดยเฉพาะประเทศ จีน ญี่ปนุ่ ยกเว้ น ประเทศในกลุม่ อาเซียน ที่ยงั ขยายตัวได้ ดี
การนําเข้ า (M) ในรูปดอลลาร์ ติดลบ 12.1% yoy ลดลงจากติดลบ 12.6%ในงวด 4Q58 ตามการ
ปรับลดการนําเข้ าสินค้ าในหมวดวัตดุ ิบ ประเภทวัสดุก่อสร้ างและชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้ น
เศรษฐกิจรายไตรมาสงวด 1Q58 -1Q59
%yoy

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ (สศช.)
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เศรษฐกิจรายไตรมาส แยกตามภาคธุรกิจ

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ (สศช.)

คง GDP Growth ปีนี้ 3.5% โดยหวังว่าจะเห็นการเติบโตที่ดีขึ้นช่วงที่เหลือ
GDP Growth ในงวด1Q59 ที่ออกมาใกล้ เคียงกับที่ ASPSคาด ทําให้ ยงั คงประมาณการ GDP
Growth ทังปี
้ 2559 อยู่ที่ 3.5% ตามเดิม ผ่านสมมุติฐาน การใช้ จ่ายภาคครัวเรื อน(C) ที่ 2.5% การ
ลงทุนรวม (I) ที่ 4% การใช้ จ่ายของภาครัฐ (G) ที่ 3.5% และการค้ าระหว่างประเทศ ส่งออก
(X)&นําเข้ า(M)ในรูปดอลลาร์ หดตัว 1.5% และหดตัว 3% ตามลําดับ
คาดการณ์ GDP Growth
2557 2558 2559F Consensus
GDP (CVM)

0.9%

2.8%

3.5%

3.0%

การบริโภคครั วเรือน (C)

0.6%

2.1%

2.5%

1.9%

การลงทุนรวม (I)

-2.6% 4.7%

4.0%

4.0%

ภาคเอกชน

-1.0% -2.0%

2.0%

3.0%

ภาครั ฐ

-7.3% 29.8%

10.0%

11.0%

การบริโภคภาครั ฐ(G)

1.7%

2.2%

3.5%

3.7%

การส่งออกX (ดอลลาร์)

-0.4% -5.7%

-1.5%

-1.0%

การนําเข ้า M (ดอลลาร์)

-9%

-11%

-3%

-2%

อัตราแลกเปลีย่ น (บาท/ ดอลลาร์)

32

34

36

35

ราคานํ้ามันดิบ (เหรีย ญ/บาร์เรล)

96.6

53

45

37-39

อัตราดอกเบีย้ นโยบาย

2%

1.50%

1.50%

1.50%

ที่มา : คาดการณ์ โดย ASPS

ทังนี
้ ้ GDP Growth ปี 2559 ที่ ASPS คาดการณ์ถือว่ายังสูงกว่าที่ Consensus ในตลาดคาดเฉลี่ยที่
3% (จากครัง้ ก่อนหน้ าคาดเฉลี่ยที่ 3.5%) โดยสาเหตุมาจากสุมมุติฐาน การบริ โภคภาครัวเรื อน (C )
เป็ นหลัก กล่าวคือ ASPS คาด 2.5% สูงกว่าตลาดคาดเฉลี่ยที่ 1.9% เนื่องจากตลาดมีการปรับ
ลดลงล่าสุด จากความกังวลปั ญหาภัยแล้ ง ขณะที่ ASPS เชื่อว่าแรงหนุนจากมาตรการกระตุ้นของ
ภาครัฐยังมีอยู่ที่นา่ จะชดเชยกับปั ญหาภัยแล้ ง
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GDP Growth ประเมินโดย ASPS สูงกว่าของตลาด
ปี 2559F (เดิม) ปี 2559F (ล่า สุด)
สํานัก งานเศรษฐก จิ การคลัง

3.5%

ธนาคารแห่งประเทศไทย

3.1%

3.1%

2.8 - 3.8%

3 - 3.5%

สภาพัฒ น์(สศช.)

3.3%

หอการค ้า

3.5-4%

3.0%

สภาอุตสาหกรรม (สอท.)

3-3.5%

3-3.5%

ศูนย์วจิ ัยเศรษฐก จิ ทหารไทย (TMB)

2.8%

2.5%

ศูนย์วจิ ัยเศรษฐก จิ กสกิ ร (KBANK)

2.5%

3.0%

ธนาคารกรุงไทย (KTB)

3.0%

3.0%

ธนาคารเพือ่ การพัฒ นาเอเชีย (ADB)

3.0%

3.0%

Standard Chartered

4.0%

4.0%

IMF

3.0%

3.0%

World Bank

2.0%

2.5%

Fitch Ratings Ltd

3.4%

2.8%

ASPS

3.5%

3.5%

ที่มา : รวบรวมโดยฝ่ ายวิจัย ASPS ,Blommberg สิน้ สุด 24 พ.ค.

ทังนี
้ ้เชื่อว่าปั จจัยขับเคลือ่ นเศรษฐกิจตังแต่
้ งวด 2Q59 – 3Q59 ยังได้ แรงหนุนจากมาตรการกระตุ้น
การบริ โภค(C) วงเงินรวม 2.34 แสนล้ านบาท อาทิ อัดเงินเข้ าสูก่ องทุนหมูบ่ ้ านและตําบล โครงการ
บ้ านประชารัฐ ช็อปช่วยชาติเฟส 2 เป็ นต้ น ดังตารางด้ านล่าง ประกอบกับ ล่าสุด รัฐยังมีมาตรการ
ช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยทีป่ ระสบปั ญหาจากภัยแล้ ง ฤดูกาลผลิต 2558/2559 ในอัตรา 160
บาท/ตันอ้ อย ผ่านการให้ เงินกู้ยืมแก่ กองทุนอ้ อยและนํ ้าตาล 1.5 หมื่นล้ านบาท
มาตการกระตุ้นการบริโภค(C) ของภาครัฐที่คาดว่าจะเห็นผลในงวด 2Q59

กลุ่มเป้าหมาย

ผู ้มีรายได ้น ้อย

แนวทาง

ความคื บหน้ าล่ าสุ ด

3.5 หมืน่ ล ้านบาท

เริ่ม 19 ก.พ. คาดเงินเข ้าระบบทัง้ หมด ก.ค.59

อัดฉีดเงินกองทุนหมู่บ ้าน (หมู่บ ้านละ 2 แสนบาท) เฟส 3

1.5 หมืน่ ล ้านบาท

เริ่ม 1 พ.ค. คาดเข ้าระบบหมดภายใน ก.ค.59

อัดฉีดเงินเข ้าสู่ตําบล ทัง้ หมด 7 พันตําบล (ตําบลละ 5 ล ้านบาท)

3.62 หมืน่ ล ้านบาท ล่าสุดอนุมัต ิ 97%และเบิกจ่ายไปแล ้ว 56%

เงินกู ้ฉุกเฉินให ้เกษตรกรทีป่ ระสบปั ญหาภัยแล ้ง (มี.ค.- เม.ย.)
สนิ เชอื่ ดอกเบีย้ ตํ่า 1 ตําบล 1SMEs เกษตร

6 พันล ้านบาท

1.64 แสนล้านบาท

โครงการบ ้านประชารั ฐ (ช่วยเหลือให ้ซอื้ บ ้านราคาไม่เกิน 1.5 ล ้านบาท)

7 หมืน่ ล ้านบาท

ลดค่าธรรมเนียมการจดจํานองเหลือ 0.01% (เดิม 1%)
ช็อปช่วยชาติ เฟส 2 กิน-เทีย่ วลดหย่ อนภาษีไม่เกิน 1.5 หมืน่ บาท

เบิกจ่ายหมดแล ้ว

7.2 หมืน่ ล ้านบาท เริ่ม 1 ก.พ. อนุมัตไิ ปแล ้ว 14% ของทัง้ หมด

รวม

อสังหาริมทรั พย์ ลดค่าธรรมเนียมการโอนเหลือ 0.01 % (เดิม 2%)

มาตรภาษี

วงเงิน

อัดฉีดเงินกองทุนหมู่บ ้าน (หมู่บ ้านละ 5 แสนบาท) เฟส 2

ผ่านอนุมัตเิ พียง 5% ของทัง้ หมด
สนิ้ สุด เม.ย. 59
ระยะเวลา 2 สัปดาห์ (9 -17 เม.ย.2559)

ที่มา : รวบรวมโดย ASPS

นอกจากมาตรการด้ านการบริ โภค ดังกล่าวข้ างต้ นแล้ วนัน้ ปั จจัยขับเคลื่อนในช่วงที่เหลือของปี 2559
ยังมาจากการใช้ จา่ ยภาครัฐ (G) และการลงทุนภาครัฐ โดย ASPS ให้ นํ ้าหนักต่อแผนการลงทุน
โครงสร้ างพื ้นฐานขนาดใหญ่ของรัฐ ซึง่ น่าจะเห็นความคืบหน้ ามากที่สดุ น่าจะเป็ นโครงการที่ครม.
อนุมตั ิแล้ วในช่วงที่ผ่านมา คาดว่าจะเห็นความคืบหน้ าการประมูลในช่วง มิ.ย.2559 รวมทังหมด
้
7
โครงการ มูลค่ารวม 2.89 แสนล้ านบาท โดยมี 3 โครงการ ที่มีโอกาสเห็นการก่อสร้ างภายในปี 2559
อาทิ โครงการสนามบินสุวรรณภูมิเฟส 2 , รถไฟทางคู(่ เส้ นประจวบ-ชุมพร) และมอเตอเวย์(บางปะ
อิน-นครราชสีมา) นอกจากนี ้ยังมีโครงการลงทุนที่เตรี ยมเสนอให้ ครม. พิจารณา อีก 3 โครงการ มูลค่า
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รวม 7.49 หมื่นล้ านบาท อาทิ รถไฟทางคู่ เส้ นมาบกะเบา-จิระ เส้ นนครปฐม-หัวหิน เส้ นลพบุรี –
ปากนํ ้าโพ ดังตารางด้ านล่าง

ที่มา : รวบรวมโดย ASPS

ที่มา : รวบรวมโดย ASPS

โดย ASPS ยังให้ นํ ้าหนักต่อแผนการลงทุนโครงสร้ างพื ้นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐที่คาดว่าจะเกิด
ในช่วง 2H59 แต่หากล่าช้ าและไม่เป็ นตามคาด ทําให้ ยงั มีโอกาสทีจ่ ะปรับลดประมาณการลงได้ ใน
ระยะถัดไป

คาดเงินเฟ้อมีแนวโน้มเป็นบวก หากราคาน้ํามันดิบแตะ 50 เหรียญฯ
อัตราเงินเฟ้อของไทย ล่าสุด เดือน เม.ย. สามารถพลิกกลับมาอยูใ่ นแดนบวกได้ เล็กน้ อยที่ 0.07%
yoy กลับมาเป็ นบวกครัง้ แรกในรอบ 16 เดือน ผลจากอิทธิพลของปรากฎการณ์เอลนิโญ ส่งผลทําให้
สภาพอากาศแปรปรวนและเกิดภัยแล้ งขึ ้นในหลายภูมิภาค
กระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร
ผลักดันให้ ราคาพืชผลทางการเกษตรปรับตัวเพิ่มขึ ้น โดยเฉพาะราคาสินค้ าในหมวดผักและผลไม้ สด
ที่ปรับตัวขึ ้นมากถึง 7.5% จากเดือนก่อนหน้ า (5.3% yoy) เช่นเดียวกับ หมวดเนื ้อสัตว์ ได้ แก่ เป็ ด ไก่
และสัตว์นํ ้า เพิ่มขึ ้น 0.36% จากเดือนก่อน (1.79% yoy) จากสภาพอากาศร้ อนมากกว่าปกติในช่วง
ที่ผ่านมา ทําให้ เกษตรกรรายย่อยต้ องเผชิญปั ญหาสัตว์เติบโตช้ า
ขณะที่ราคาสินค้ าในหมวดพลังงานแม้ จะยังคงตํ่ากว่าช่วงเดียวกับของปี ก่อนมาก
แต่เริ่ มเห็น
สัญญาณการเพิ่มขึ ้น จากราคานํ ้ามันดิบดูไบตลาดโลกที่ปรับตัวขึ ้นแล้ วกว่า 40% YTD ล่าสุด 44.88
เหรี ยญฯต่อบาร์ เรล ใกล้ เคียงกับสมมุติฐานราคานํ ้ามันดิบเฉลี่ย ASPS ที่ 45 เหรี ยญฯต่อบาร์ เรล แม้
ราคาเฉลี่ยตังแต่
้ ต้นปี อยู่ที่ 34.68 เหรี ยญฯต่อบาร์ เรล แต่คาดว่าในในช่วงที่เหลือของปี นี ้ ราคา
นํ ้ามันดิบดูไบน่าจะยกตัวขึ ้นยืนเหนือระดับ 50 เหรี ยญฯต่อบาร์ เรลได้ ซึง่ น่าจะหนุนให้ เงินเฟ้อ
สามารถพลิกกลับมาเป็ นบวกได้ ทังนี
้ ้แม้ วา่ เงินเฟ้อเดือนล่าสุดจะสามารถกลับมาเป็ นบวกได้ แต่
เฉลี่ย 4M59 เงินเฟ้อยังคงติดลบ 0.36% (ตํ่ากว่า ASPS คาดติดลบ 0.31%)
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เงินเฟ้อ V.S อัตราดอกเบี้ยนโยบาย

ที่มา :Bloomberg, ฝ่ ายวิจัย ASPS รวบรวม

ดังนันแม้
้ พิจารณาส่วนต่างดอกเบี ้ยนโยบายสุทธิ(ดอกเบี ้ยนโยบาย – เงินเฟ้อ) ในระยะสันอาจจะ
้
เป็ นบวกอยูก่ ็ตาม แต่คาดว่าจะมีแนวโน้ มลดลงในช่วงที่เหลือของปี นี ้ ซึง่ น่าจะส่งผลให้ ธนาคารแห่ง
ประเทศ (BOT) ยังยืนดอกเบี ้ยนโยบายที่ 1.5% ต่อเนื่องไปจนถึงปลายปี 2559
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