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วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ภาคเอกชนหนุนเศรษฐกิจไทย
เศรษฐกิจไทยใน 2Q61 เติบโต 4.6% แม้ชะลอตัวจาก 1Q61 แต่ดีกว่าคาด โดยการขับเคลื่อนมา
จากการบริโภคภาคครัวเรือนและส่งออกที่ดีกว่าคาด แต่คาดว่าผลกระทบสงครามการค้าสหรัฐจีน จะกดดันภาคส่งออกในช่วงที่เหลือของปีนี้ถึงปี 2562 จึงคง GDP Growth ที่ 4.4% ในปีนี้
และปีหน้า และเงินเฟ้อที่มีแนวโน้มขึ้นสูงกว่าดอกเบี้ยฯ เร่งให้ กนง. ขึ้นดอกเบี้ยปลายปีนี้
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GDP Growth 2Q61 ดีกว่าคาด
GDP Growth 2Q61 อยู่ที่ 4.6%yoy ดีกว่าคาด แต่ชะลอลงเทียบกับงวด 1Q61 ที่ 4.9% โดยในงวดนี ้
ปั จจัยขับเคลือ่ นเศรษฐกิจที่ดีกว่าคาด คือ การบริ โภคภาคครัวเรื อนและการส่งออก ขณะที่การลงทุน
ภาครัฐและเอกชนทรงตัวจากงวดก่อนหน้ า โดยรวมทําให้ GDP Growth 1H61 เฉลีย่ 4.7%yoy

สงครามการค้าสหรัฐ-จีนส่งผลกระทบต่อส่งออกไทยแล้ว
สงครามการค้ าสหรัฐ-จีนที่เกิดขึ ้นแล้ ว 2 รอบ วงเงิน 5 หมื่นล้ านเหรียญฯ และมีโอกาสที่สหรัฐจะเพิ่ม
วงเงินกีดกันอีกอย่างน้ อย 2 แสนล้ านเหรี ยญฯ ขณะที่ทงั ้ 2 ฝ่ ายยังไม่ลดท่าทีแข็งกร้ าวต่อกัน เชื่อว่า
จะกระทบต่อการค้ าโลก โดยเฉพาะในแถบเอเซีย เนื่องจากจีนค้ าขายกับตลาดเอเซียราว 50% ของ
การค้ าทังหมด
้
จึงน่ากระทบต่อไทยด้ วยเช่นกัน เพราะไทยมีสดั ส่วนการค้ ากับจีนสูงสุด 18% ของ
การค้ าไทยทังหมด
้
ขณะที่ไทยค้ ากับสหรัฐราว 9.7% อย่างไรก็ตามเริ่ มเห็นผลกระทบจากการส่งออก
ของไทยไป 2 ตลาดนี ้ที่เริ่ มชะลอตัวลงในเดือน ก.ค. และเชื่อว่ากระทบชัดเจนในช่วง 4Q61 ถึง 2562

คง GDP Growth ปี 2561-2562 เฉลี่ย 4.4% ต่อปี
GDP Growth 1H61 ขยายตัวดีกว่าที่คาดเฉลี่ย 4.7% แต่ช่วง 2H61 มีปัจจัยเสี่ยงทีฉ่ ดุ รัง้ ต่อภาคส่ง
ออกที่มาจากจากสงครามการค้ าสหรัฐ–จีน ซึง่ จะกระทบต่อการลงทุนเอกชน ทําให้ ยงั คง GDP
Growth ปี 2561-2562 ที่ 4.4% ตามเดิม โดยการเติบโตยังตํ่ากว่าเมื่อเทียบกับประเทศในแถบเอเซีย

ไทยไม่น่าจะหลีกเลี่ยงวัฎจักรดอกเบี้ยขาขึ้นได้
เงินเฟ้อน่าจะเร่งตัวขึ ้นในช่วงที่ 2H61 ล่าสุดเดือน ก.ค. ขยายตัว 1.46%yoy (เฉลี่ยตังแต่
้ ต้นปี
1.04%yoy) และมีโอกาสแตะ 1.59% ใน ส.ค. และ 1.79% ใน ก.ย. และ 2.01% ใน ธ.ค. ภายใต้
สมมติฐานราคานํ ้ามันดิบที่ฝ่ายวิจยั กําหนดไว้ ที่ 65 เหรี ยญฯ ต่อบาร์ เรล ในปี 2561 และ 70 เหรี ยญ ใน
ปี 2562 เหรี ยญฯ หนุนให้ กนง. จะขึ ้นดอกเบี ้ยฯ 1 ครัง้ ราว 0.25% ในช่วงสิ ้นปี นี ้ และอีก 2 ครัง้ ในปี
2562 ครัง้ ละ 0.25% ส่งผลให้ อตั ราดอกเบี ้ยนโยบายสิ ้นปี 2561-2562 อยู่ที่ 1.75% และ 2.25%
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GDP Growth 2Q61 ดีกว่าคาด
สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรื อสภาพัฒน์ฯ รายงาน GDP Growth งวด
2Q61 ขยายตัวสูงถึง 4.6%yoy ดีกว่าตลาดคาด แต่ชะลอลงเล็กน้ อยเมื่อเทียบกับงวด 1Q61 ที่
ขยายตัว 4.9% (ทําให้ GDP Growth 1H61 ขยายตัวเฉลี่ย 4.7%yoy) โดยปั จจัยขับเคลื่อนในงวด
2Q61 นี ้ หลักๆมาจากการบริ โภคภาคครัวเรื อนขยายตัวจากแรงหนุนจากมาตรการภาครัฐ อาทิ
บัตรสวัสดิการผู้มีรายได้ น้อย, ความเชื่อมัน่ ผู้บริ โภคที่แตะระดับสูงสุดในรอบ 5 ปี และภาคส่งออก
ขยายตัวต่อเนื่องตามประเทศคูค่ ้ าที่ขยายตัวเกือบทุกตลาด ขณะที่การลงทุนภาครัฐและเอกชน
ทรงตัวจากไตรมาสก่อนหน้ า โดยมีรายละเอียดดังนี ้

การบริโภคภาคครัวเรือนหนุนขยายตัวดีกว่าที่คาด
การบริ โภคในประเทศ (สัดส่วนราว 50.7% ของ GDP งวดนี ้) ขยายตัวถึง 4.5% จาก 3.7% ในงวด
1Q61 (สูงกว่าที่ ASPS คาดที่ 3.5%) แรงหนุนจากมาตรการภาครัฐที่มีอย่างต่อเนื่อง อาทิ บัตร
สวัสดิการผู้มีรายได้ น้อย , การปรับขึ ้นค่าแรงขันตํ
้ ่าทัว่ ประเทศเฉลี่ยเพิ่มขึ ้น 3.45% ทําให้ คา่ จ้ างขัน้
ตํ่าเฉลี่ยทังประเทศเพิ
้
่มเป็ น 315.97 บาท จากเดิม 305.44 บาท ซึง่ มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 1 เม.ย. 2561
หนุนประชาชนเชื่อมัน่ ต่อเศรษฐกิจเพิ่มขึ ้น สะท้ อนจากดัชนีความเชื่อมัน่ ผู้บริ โภค (CCI) ที่ปรับ
เพิ่มขึ ้นติดต่อกัน 2 เดือน และแตะระดับสูงสุดในรอบ 5 ปี
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (CCI)

ทีม่ า: มหาวิ ทยาลัยหอการค้าไทย

มาตรการกระตุ้นการบริโภคภาครัฐ

ทีม่ า: ASPS รวบรวม
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ขณะทีแ่ นวโน้ มงวด 2H61 คาดการบริ โภคจะขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงในช่วง 3Q61 เนื่องจากใน
ปี นี ้ฝนตกเร็วและมากกว่าปกติ คือ ฝนเริ่ มตกตังแต่
้ ปลายเดือน พ.ค.–ต.ค. (จากปกติฤดูฝนจะอยู่
ระหว่าง เดือน ก.ค.-ต.ค.) ทําให้ เกิดนํ ้าท่วมในหลายจังหวัด ซึง่ กดดันต่อรายได้ เกษตรกร เนื่องจาก
ผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย แต่เชื่อว่าจะถูกชดเชยได้ บางส่วนจากภาครัฐออกมาตรการตุ้นใน
งวด 3Q61 เช่น โครงการพักหนี ้เกษตรกร 3 ปี ทังหมด
้
3 ล้ านราย ซึง่ เริ่ มตังแต่
้ 1 ส.ค. 2561–1
ส.ค. 2563 , บัตรสวัสดิการผู้มีรายได้ น้อยเดือนละ 300-500 บาท สําหรับซื ้อสินค้ าร้ านธงฟ้า, ขึ ้น
รถโดยสาร เป็ นต้ น
รายได้ เกษตรกร,ราคาพืชผลเกษตรและผลผลิตการเกษตร

ทีม่ า: สํานักงานเศรษฐกิ จการเกษตร

การค้าระหว่างประเทศขยายตัวต่อเนื่อง
ภาคการส่งออกในรูปดอลลาร์ (คิดราว 66% ของ GDP) งวด 2Q61 ขยายตัว 10.6%yoy จาก
11.3% ใน 1Q61 (สูงกว่า ASPS คาด 8.9%) เป็ นผลจากตลาดส่งออกคูค่ ้ าสําคัญยังขยายตัวเกือบ
ทุกตลาด โดยเฉพาะ จีน ,ญี่ปน,
ุ่ สหรัฐ, เวียดนาม, ออสเตรเลีย, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย ดังรูป
เช่นเดียวกับสินค้ าส่งออกสําคัญ 10 อันดับแรก (สัดส่วนราว 40% ของสินค้ าส่งออกทังหมด)
้
ขยายตัวต่อเนื่อง อาทิ รถยนต์และส่วนประกอบ, คอมพิวเตอร์ , ผลิตภัณฑ์ยาง, เม็ดพลาสติก,
เคมีภณ
ั ฑ์ และสินค้ าโภคภัณฑ์ประเภท ข้ าว, มันสําปะหลัง เป็ นต้ น
ตลาดส่ งออกหลักของไทย

ทีม่ า: กระทรวงพาณิ ชย์, ASPS รวบรวม
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สินค้ าส่ งออกหลักของไทย

ทีม่ า: กระทรวงพาณิ ชย์, ASPS รวบรวม

การนําเข้ายังเพิ่มขึ้น
การนําเข้ าในงวด 2Q61 (คิดราว 56.4% ของ GDP) ขยายตัว 14.4%yoy จาก 16.9%yoy ในงวด
1Q61 (ตํ่ากว่า ASPS คาด 15.3%) หลักๆเป็ นผลจากภาคเอกชนและผู้ประกอบการเร่งนําเข้ า
สินค้ าประเภทวัตถุดิบที่ใช้ เพื่อการส่งออกทีข่ ยายตัว เช่น เคมีภณ
ั ฑ์ และเหล็กทีข่ ยายตัวต่อเนื่อง
เป็ นเดือนที่ 20 และ 8 ติดต่อกัน ซึง่ สะท้ อนถึงการลงทุนเอกชนที่คาดจะขยายตัวต่อเนื่องในปี 2561
และมาจากภาครัฐวิสาหกิจที่เร่งนําเข้ า อาทิ การบินไทย มีเพิ่มการนําเข้ าเครื่ องบินพาณิชย์

การลงทุนภาคเอกชนทรงตัวจากงวดก่อนหน้า
ลงทุนเอกชน (คิดราว 17.6% ของ GDP) ยังขยายตัวต่อเนื่องติดต่อกันถึง 5 ไตรมาส คือเติบโต
3.2% จาก 3.1% ใน 4Q60 (สูงกว่า ASPS คาดที่ 2.7%) เป็ นผลจากการส่งออกที่ขยายตัวต่อเนื่อง
ทําให้ อตั ราการใช้ กําลังการผลิตโดยรวมของทังอุ
้ ตสาหกรรมในงวด 2Q61 เฉลี่ย 66.6% (ระดับสูง
ที่สดุ ในรอบ 5 ปี ) และเป็ นทีส่ งั เกตว่า อุตสาหกรรมที่มีการใช้ กําลังการผลิตสูงกว่า 80% ในงวด
2Q61 คือ พลาสติกและยาง, ยานยนต์, ปิ โตรเลี่ยม, คอมพิวเตอร์ เป็ นต้ น ซึง่ เป็ นปั จจัยกระตุ้นให้
เอกชนขยายการลงทุน ในเครื่ องมือเครื่ องจักรเพิ่มขึ ้น 3.3%yoy จาก 3.1 ใน 1Q61 อาทิ ยานยนต์
,รถจักรยานยนต์ เป็ นต้ น
อัตราการใช้ กาํ ลังการผลิต

ทีม่ า: สํานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม
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ขณะที่ยอดขอรับการส่งเสริ มการลงทุน (BOI) ช่วง 1H61 มีจํานวน 2.84 แสนล้ านบาท คิดเป็ น
40% ของเป้า BOI ในปี 2561 ทีต่ งไว้
ั ้ ราว 7.2 แสนล้ านบาท และในยอดขอ BOI ดังกล่าว พบว่า
เป็ นการยื่นขอใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S Curve และ New S Curve) คิดเป็ นมูลค่าราว 2.24
แสนล้ านบาท หรือคิดราว 82% ของมูลค่ารวมทังหมด
้
หลักๆ ยื่นขอในอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี
และเคมีภณ
ั ฑ์, เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ, การท่องเที่ยว, ยานยนต์ และการแปรรูปอาหาร
ยอดขอ BOI ย้ อนหลัง

ทีม่ า: BOI

การลงทุนภาครัฐกลับมาขยายตัวอีกครั้ง
การลงทุนภาครัฐ (คิดราว 5.7% ของ GDP) ขยายตัว 4.9% จาก 4% ในงวด 1Q61 สูงกว่าที่ ASPS
คาด 3.4% หลักๆ เป็ นผลจากภาครัฐเดินหน้ าลงทุนในโครงการก่อสร้ าง อาทิ การก่อสร้ างที่อยู่
อาศัยการเคหะ, โครงการก่อสร้ างการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิต และ รถไฟทางคูช่ ่วง
มาบกะเบา-จิระ เป็ นต้ น และรัฐยังมีการเร่งลงทุนในส่วนของเครื่ องมือ , เครื่ องจักร โดยเฉพาะของ
รัฐวิสาหกิจขยายตัว 16.5% อาทิ การนําเข้ าเครื่ องบินของการบินไทย
ขณะทีแ่ นวโน้ มการประมูลโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐในช่วง 2H61 นักวิเคราะห์ ASPS
คาดว่ากรอบเวลาการเปิ ดประมูลโครงการภาครัฐยังไม่เปลี่ยนแปลง แม้ ในช่วงหลายเดือนที่ผ่าน
มามี เพียงโครงการรถไฟความเร็ วสูงเชื่อม 3 สนามบินวงเงิน 2.37 แสนล้ านบาทที่เข้ าสู่
กระบวนการประมูลแล้ ว แต่เชื่อว่าภายในสิ ้นปี นี ้จะมี 4 โครงการใหญ่ที่เป็ นจุดสนใจของนักลงทุน
คือ ทางด่วนดาวคะนอง-พระราม 3, งานระบบเก็บค่าโดยสารมอเตอร์ เวย์ 2 เส้ นทาง, รถไฟฟ้าสาย
สีมว่ งใต้ และรถไฟทางคูเ่ ฟส 2 เพียง 1 เส้ นทาง คือ เส้ นเด่นชัย – เชียงของ เนื่องจากผ่านความเห็น
จากขันตอน
้
ครม. ไปแล้ ว โดยเข้ าสูก่ ระบวนการเปิ ดประมูลได้ และจะทราบผลผู้ชนะประมูลช่วง
ต้ นปี 2562 (ดังตารางด้ านล่าง)
โครงการภาครัฐที่คาดว่ าจะเปิ ดประมูลปี 2561
โครงการ
รถไฟทางคู่เส ้นทางใหม่ เด่นชัย-เชีย งของ
ทางด่วนดาวคะนอง-พระราม 3
ระบบเก็บค่าโดยสาร มอเตอร์เวย์ บางปะอิน-โคราช (งานโยธา)
ระบบเก็บค่าโดยสาร มอเตอร์เวย์ บางใหญ่-กาญจนบุรี (งานโยธา)
รถไฟฟ้ าสายสีม่วง เตาปูน-ราษฎร์บูร ณะ
่ ม 3 สนามบิน
รถไฟความเร็ วสูงเชือ
รถไฟความเร็ วสูงไทย-จีน (เฟส2 ระยะทาง 11 กม.)
รถไฟความเร็ วสูงไทย-จีน (เฟส3 งานอุโมงค์)
รวม

ล้านบาท
76,978
31,244
7,000
6,000
101,112
236,700
2,700
10,000
471,734

หมายเหตุ
คาดประมูลภายในปี 61
คาดประมูลภายในปี 61
คาดประมูลภายในปี 61
คาดประมูลภายในปี 61
คาดประกวดราคา พ.ย. 61
่ ผู ้ชนะ 13 พ.ย. 61
คาดยื่นซอง 12 พ.ย. 61 และประกาศรายชือ
คาดเปิ ดประมูล ส.ค. 61 และก่อสรา้ ง พ.ย. 61
คาดเปิ ดประมูลภายในปี 61

ทีม่ า: ASPS รวบรวม
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ขณะทีโ่ ครงการลงทุนสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ที่เหลืออีก 1.46 ล้ านล้ านบาท หรื อคิดเป็ น
ประมาณ 60% ของวงเงินทังหมด
้
2.4 ล้ านล้ านบาท ตามแผนการลงทุนระยะยาวปี 2558- 2565
นันยั
้ งต้ องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังก่อน ซึง่ เป็ นขันตอนที
้
่ถกู
กําหนดเพิ่มขึ ้น ภายหลังจากการประกาศ พ.ร.บ. วินยั การเงินการคลังซึง่ มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 19
เม.ย. 2561 กล่าวคือ ก่อนที่จะนําเสนอโครงการก่อสร้ างต่อคณะรัฐมนตรี ให้ ผ่านความเห็นชอบ
ต้ องผ่านความเห็นของคณะกรรรมการวินยั การเงินการคลังก่อน (จากเดิมที่สภาพัฒน์ ฯ นํา
โครงการเสนอคณะรัฐมตรี เมื่อผ่านการเห็นชอบแล้ ว จึงผ่านเข้ าขบวนการจัดซื ้อจัดจ้ าง หรื อ
(TOR) ต่อทันที จึงเชื่อว่าจะทําให้ ขนตอนการประมู
ั้
ลโครงการที่เหลือจากนี ้น่าจะเกิดความล่าช้ า
ออกไป
โครงการที่ยงั ไม่ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการการวินัยการเงินการคลัง
โครงการภาคร ัฐทย
ี่ ังไม่ได้ประมูล
รถไฟทางคู่ ช่วงปากนํ้าโพ-เด่นชัย
รถไฟทางคู่ ช่วงจิระ-อุบลราชธานี
รถไฟทางคู่ ช่วงขอนแก่น-หนองคาย
รถไฟทางคู่ ช่วงชุมพร -สุราษฎร์ธานี
รถไฟทางคู่ ช่วงสุร าษฎร์ธานี-สงขลา
รถไฟทางคู่ ช่วงหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์
รถไฟทางคู่ ช่วงเด่นชัย -เชียงใหม่
รถไฟทางคู่ช่วง บ ้านไผ่-มุกดาหาร -นครพนม
่ -หัวลําโพง
รถไฟสายสีแดงอ่อน หัวหมาก และสายสีแดงเข ้ม บางซือ
รถไฟสายสีแดงเข ้ม รั งสิต-ม. ธ. รั งสิต
รถไฟสายสีแดงอ่อน ตลิง่ ชัน-ศาลายา-ศิร ิร าช
รถไฟฟ้ าสายสีส ้ม บางขุนนนท์-ศูนย์วัฒนธรรม
ระบบขนส่งมวลชน จ.ภูเก็ต
ระบบขนส่งมวลชน จ.เชีย งใหม่
ระบบขนส่งมวลชน จ.นครราชสีมา
ระบบขนส่งมวลชน จ.ขอนแก่น
้ รถโดยสารไฟฟ้ า (EV)
จัดซือ
้ รถโดยสาร NGV
จัดซือ
รถไฟความเร็ วสูง กรุ งเทพฯ-เชีย งใหม่
รถไฟความเร็ วสูง กรุ งเทพฯ-หัวห ิน
รถไฟความเร็ วสูงไทยจีน กรุ งเทพฯ-นครราชสีมา
ศูนย์ซ่อมบํารุ ง สนามบินอู่ตะเภา
ทางด่วนนครปฐม-ชะอํา
มอเตอร์เวย์ หาดใหญ่-ชายแดนไทยมาเลเซีย
มอเตอร์เวย์รังสิต-บางปะอิน
ทางด่วนกรุ งเทพฯ-บ ้านแพ ้ว
ทางพิเศษกระทู-้ ป่ าตอง จ. ภูเก็ต
ทางด่วนขัน
้ ที่ 3 (ทิศเหนือ) และ E-W Corridor
จุดพักรถบรรทุก บุร ีรั มย์-ขอนแก่น
ศูนย์การขนส่งชายแดน จ. นครพนม
สถานีขนส่งสินค ้าภูมภ
ิ าค (ชายแดน)
สถานีขนส่งสินค ้าภูมภ
ิ าค (เมืองหลัก)
ระบบตั๋วร่ วม
ท่าเรือแหลมฉบังขึน
้ ที่ 3
พัฒนาธุร กิจท่าเรือบก จ. ขอนแก่น

ล้านบาท
62,614
37,524
26,654
24,287
57,369
8,116
59,915
67,965
50,137
6,570
17,672
120,459
30,155
107,233
13,593
13,947
410
1,736
276,226
77,907
166,712
4,022
77,832
34,070
25,070
40,075
13,917
17,551
480
1,133
8,050
8,342
738
91
1,826
1,460,398

ทีม่ า : CK, ASPS รวบรวม

การใช้จ่ายภาครัฐ (G) ต่ํากว่าเป้า
การใช้ จ่ายภาครัฐ (ราว 16.1% ของ GDP) งวด 2Q61 (ตรงกับงวด 3Q61 ของปี งบประมาณ
2561) ขยายตัว 1.4%yoy ชะลอจาก 1.9% ใน 1Q61 (ตํ่ากว่า ASPS คาดที่ 1.7%) เนื่องจากการ
เบิกจ่ายงบลงทุน (สัดส่วนราว 17.5% ของการเบิกจ่ายงบประมาณรวม) ยังคงล่าช้ า โดยในงวด
2Q61 (ตรงกับงวด 3Q61 ของปี งบประมาณ 2561) เบิกจ่ายไปเพียง 14.5% ของงบประมาณ
รายจ่ายลงทุน ตํ่ากว่าเป้าที่ตงไว้
ั ้ ที่ 22% ต่อไตรมาส
ขณะที่การเบิกจ่ายรายจ่ายประจํา (สัดส่วนประมาณ 82.5% ของการเบิกจ่ายงบประมาณรวม)
เบิกได้ ราว 25% สูงกว่าเป้าที่ตงไว้
ั ้ ที่ 22%
สําหรับแนวโน้ มการเบิกจ่ายงบประมาณงวด 3Q61 (ตรงกับงวด 4Q61 ของปี งบประมาณ 2561)
คาดว่าภาครัฐจะเร่งเบิกจ่ายได้ ตามเป้าที่ตงไว้
ั ้ เนื่องจากเป็ นงวดสุดท้ ายของปี งบประมาณ 2561
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การเบิกจ่ ายรายจ่ ายประจํา & การเบิกจ่ ายรายจ่ ายลงทุน

ทีม่ า: สํานักงานเศรษฐกิ จการคลัง, ASPS รวบรวม

สงครามการค้ากดดันการค้าโลกปี 2562
สงครามการค้ าจากสหรัฐ-จีนที่เกิดขึ ้นแล้ ว หลังจากมีการตอบโต้ รอบแรก (6 ก.ค. อัตราภาษี
25%) มูลค่า 3.4 หมื่นล้ านเหรี ยญฯ และรอบที่สอง (23 ส.ค. อัตราภาษี 25%) มูลค่า 1.6 หมื่น
ล้ านเหรี ยญฯ รวมวงเงินเป็ น 5 หมื่นล้ านเหรี ยญฯ อย่างไรก็ตาม ให้ นํ ้าหนักไปที่สหรัฐจะประกาศ
ขึ ้นภาษีรอบ 3 อีก 2 แสนล้ านเหรียญ (รวมเป็ น 2.5 แสนล้ านเหรี ยญฯ) อัตราภาษีนําเข้ าจะเพิ่ม
เป็ น 25% จากเดิมคาดเก็บ 10% (ทําประชาพิจารณ์ 5 ก.ย. 2561) อย่างไรก็ตาม สหรัฐกีดกัน
การค้ ากับจีนได้ วงเงินถึง 5.05 แสนล้ านเหรี ยญ ซึง่ เท่ากับที่มลู ค่าที่สหรัฐนําเข้ าสินค้ าทังหมดจาก
้
จีน
ขณะที่จีนอาจจะตอบโต้ ได้ จํากัดไม่เกิน 1.3 แสนล้ านเหรี ยญ เท่ากับที่จีนนําเข้ าสินค้ าจากสหรัฐ
ทังนี
้ ้จีนได้ ขึ ้นภาษีนําเข้ าจากสหรัฐรอบแรก 3.4 หมื่นล้ านเหรี ยญฯ และรอบ 2 อีก 1.6 หมื่นล้ าน
เหรี ยญฯในอัตราที่เท่ากัน และรอบที่ 3 วงเงิน 6 หมื่นล้ านเหรี ยญ อัตรา 5-25% (ปั จจุบนั รอดูทา่ ที
สหรัฐ) รายละเอียดดังตาราง

ทีม่ า : USTR , ASPS รวบรวม

ผลกระทบต่อสงครามการค้ าต่อโลก ในระยะสันเริ
้ ่ มเห็นผลแล้ วฝั่ งสหรัฐ อาทิ ภาครัฐออกมาตรการ
ช่วยเหลือเกษตรกร 1.2 หมื่นล้ านเหรี ยญฯ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ผลิตถัว่ เหลือง หลังจากราคา
ตกตํ่า ขณะที่ในฝั่ งจีน ผู้ผลิตรถยนต์ BMW, Tesla ได้ ปรับขึ ้นราคาสินค้ าจากต้ นทุนที่สงู ขึ ้น
และเชื่อว่าเอเซียจะได้ รับผลกระทบต่อสงครามการค้ าสหรัฐ-จีน เนื่องจากสหรัฐฯมีแนวโน้ มนําเข้ า
สินค้ าจากจีนลดลง
ขณะที่จีนมีการค้ าขายกับตลาดเอเซียสูงสุดราว 48.5% ของการค้ าขาย
ทังหมด
้
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กระทบต่ อไทย ในลําดับถัดมาเพราะคูค่ ้ าหลักของไทย คือ จีนซึง่ มีสดั ส่วนสูงสุด 18% ของการค้ า
ของไทยทังหมด
้
รองลงมา ญี่ปนุ่ 11.5% และ สหรัฐ 9.7% ซึง่ ล่าสุด ยอดส่งออกไทยไปตลาดสหรัฐ
และจีนใน เดือน ก.ค. เริ่ มหดตัวลง กล่าวคือ
ตลาดส่งอออกไทยไปสหรัฐ ในเดือน ก.ค. หดตัว 1.9% ครัง้ แรกในรอบ 1 ปี 9 เดือน สินค้ าส่งออก
ที่หดตัวหลักๆ คือ สินค้ าเกษตร อาทิ กุ้งและอาหารทะเล เนื่องจากผลผลิตที่น้อยลง, โทรทัศน์และ
เครื่ องใช้ ไฟฟ้า เนื่องจากพฤติกรรมผู้บริ โภคที่เปลีย่ นแปลง และสินค้ าที่ถกู สหรัฐขึ ้นภาษีนําเข้ า
(Safe Guard) 5 ชนิด หดตัวแรง อาทิ แผงโซลาร์ เซลล์หดตัว 72%, เครื่ องซักผ้ าหดตัว 22%, เหล็ก
หดตัว 4.6% เป็ นต้ น
เช่นเดียวกับตลาดจีน ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง เหลือ 3.5% จาก 14.7% และ 11.79% ในเดือน
พ.ค.และ มิ.ย. ตามลําดับ สินค้ าส่งออกที่หดตัวเป็ นครัง้ แรก คือ ยานยนต์และส่วนประกอบ ,
แผงวงจรไฟฟ้ า, นํ ้ามันสําเร็จรูป และรถจักรยานยนต์ เป็ นต้ น ตรงข้ ามสินค้ าส่งออกทีย่ งั ขยายตัว
ต่อเนื่อง คือ เคมีภณ
ั ฑ์, เม็ดพลาสติก, ผลิตภัณฑ์ยาง แต่โดยรวมส่งออกเฉลี่ย 7M61 ยังโต
10.6%
โดยสรุปเชื่อว่า หากการกีดกันการค้ าสหรัฐ-จีนยังขยายมาสูร่ อบที่ 3 เชื่อว่าจะกระทบต่อการค้ า
โลกและน่าจะกระทบชัดเจนในช่วง 4Q61 ถึง 2562

คง GDP Growth ปี 2561-62 ขยายตัว 4.4%
GDP Growth 1H61 ขยายตัวดีกว่าที่คาดเฉลี่ย 4.7% โดยปั จจัยขับเคลื่อนหลักในช่วง 2H61 คาด
ว่ายังมาจากการบริ โภคครัวเรื อนที่ยงั มีแรงหนุนจากมาตรการภาครัฐ และการลงทุนเอกชนที่ฟืน้
ตัวต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามมีปัจจัยเสี่ยงที่ฉดุ รัง้ มาจากปั จจัยต่างประเทศ คือ ผลกระทบจาก
สงครามการค้ าสหรัฐ – จีน ซึง่ จะกระทบต่อการส่งออกของไทย
ทําให้ โดยรวม ASPS ยังคงคาดการณ์ GDP Growth ปี 2561-2562 ที่ 4.4% ตามเดิม (ใกล้ เคียง
กับ Consensus) แต่การเติบโตอาจจะยังตํ่ากว่าเมื่อเทียบกับประเทศในแถบเอเซีย
สมมติฐานประกอบ GDP Growth
2559

2560

2561F

2562F

GDP (CVM)

3.3%

3.9%

4.4%

4.4%

การบรโิ ภคครัวเรือ น (C)

3.0%

3.2%

3.6%

3.2%

การลงทุนรวม (I)

2.8%

0.9%

2.8%

3.4%

ภาคเอกชน

0.5%

1.7%

3.0%

3.3%

ภาครัฐ

9.5%

-1.2%

3.4%

3.5%

การบรโิ ภคภาครัฐ(G)

2.2%

0.5%

2%

2.4%

การส่งออก X (ดอลลาร์)

0.5%

10.0%

8%

2.5%

การนําเข ้า M (ดอลลาร์)

-3.6%

14.7%

11%

5.0%

ส่วนต่าง (X-M)

4.1%

-4.7%

-3.0%

-2.5%

การส่งออก X (บาท)

0.1%

5.6%

4.5%

3.6%

การนําเข ้า M (บาท)

-5.1%

8.7%

7.5%

4.7%

ส่วนต่าง (X-M)

5%

-3%

-3.0%

-2.7%

อัตราแลกเปลี่ยน (บาท/ดอลลาร์)

35

34

33

33

ราคานํ้ามันดบ
ิ (เหรียญ/บาร์เ รล)

45

55

65

70

0.20%

0.67%

2.01%

2.1%

1.5%

1.5%

1.75%

2.25%

ิ้ ปี
อัตราเงินเฟ้อ ส น
อัตราดอกเบี้ยนโยบาย

ทีม่ า: ฝ่ ายวิ จยั ASPS คาดการณ์

8

Economic Outlook
Research Division
Consensus คาดการณ์ GDP Growth ปี 2561-2562F

ทีม่ า: ASPS รวบรวม, สิ้ นสุด 20 พ.ค. 2561

ไทยไม่น่าจะหลีกเลี่ยงวัฎจักรดอกเบี้ยขาขึ้นได้
วัฎจักรดอกเบี ้ยขาขึ ้นของโลกชัดเจนมากขึ ้น
เห็นได้ จากกลุม่ ประเทศพัฒนาแล้ วยังเดินหน้ าขึ ้น
อัตราดอกเบี ้ยนโยบาย นําโดยสหรัฐที่นําร่องขึ ้นไปก่อนตังแต่
้ ปลายปี 2558 จนถึงสิ ้นปี 2560 ขึ ้น
ดอกเบี ้ยรวมทังหมด
้
5 ครัง้ ๆ ละ 0.25% และในปี 2561 นี ้ขึ ้นไปแล้ ว 2 ครัง้ เมื่อเดือน มี.ค. และ มิ.ย.
และช่วงทีเ่ หลือของปี คาดจะขึ ้นอีก 2 ครัง้ จากการประชุมที่เหลืออีก 3 ครัง้ (ขึ ้นครัง้ ถัดไปคือ รอบ
ก.ย.) ขณะที่ปี 2562 และ 2563 มีแผนจะขึ ้นดอกเบี ้ยฯราว 3 ครัง้ และ 2 ครัง้ ตามลําดับ โดยรวม
ทําให้ ให้ อตั ราดอกเบี ้ย ณ สิ ้นปี 2561 - 2563 อยู่ที่ราว 2.5%, 3.25% และ 3.75% ตามลําดับ เทียบ
กับเงินเฟ้อล่าสุดเดือน ก.ค. ขยายตัว 2.9% และเป้าเงินเฟ้อระยะยาวอยู่ที่ 2%
ตามมาด้ วยอังกฤษ ที่ได้ ขึ ้นอัตราดอกเบี ้ยครัง้ แรกของปี นี ้ 0.25% เป็ น 0.75% นับเป็ นการขึ ้นครัง้ ที่ 2
หลังจากขึ ้นครัง้ แรกในรอบ 10 ปี เมื่อปลายปี 2560 เนื่องจากเงินเฟ้อที่สงู 2.4% เมือ่ เดือน มิ.ย. เป็ น
ผลจาก Brexit 24 มิ.ย. 2559 ทําให้ คา่ เงินปอนด์ออ่ นค่าราว 14.03% ส่งผลให้ ราคาสินค้ านําเข้ าใน
อังกฤษปรับตัวสูงขึ ้น ทังนี
้ ้ ตลาดคาดว่าอังกฤษน่าจะขึ ้นอัราดอกเบี ้ยครัง้ ต่อไปในปี 2562
และยุโรปน่าจะเป็ นรายต่อไปที่เริ่ มเดินหน้ ากลับมาใช้ นโยบายการเงินตึงตัวในปี 2562 เนื่องจากเงิน
เฟ้อ ล่าสุดอยู่ที่ 2.1% ในเดือน ก.ค. เทียบกับอัตราดอกเบี ้ย 0% และ ในการประชุมเดือน มิ.ย.
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ระบุวา่ จะขยายระยะเวลา QE ต่ออีก 3 เดือนตังแต่
้ ต.ค. - ธ.ค. 2561 แต่
ปรับลดวงเงินเหลือ 1.5 หมื่นล้ านยูโร/เดือน จากปั จจุบนั ที่มีวงเงิน 3 หมื่นล้ านยูโร/เดือน และในส่วน
ของอัตราดอกเบี ้ย คาดว่า ECB น่าจะมีโอกาสขึ ้นอัตราดอกเบี ้ยราวช่วง 2Q62
ขณะที่ญี่ปนคาดว่
ุ่
าน่าจะยังใช้ นโยบายการเงินผ่อนคลายต่อไปอีกระยะหนึง่ เพราะอัตราเงินเฟ้อมี
แนวโน้ มชะลอตัว ล่าสุดเดือน มิ.ย. ขยายตัว 0.7% ชะลอจาก 1.5% ในเดือน ก.พ. รวมถึงรอบรับ
ผลกระทบทีอ่ าจจะเกิดจากแผนการขึ ้น Sales tax จาก 8% เป็ น 10% ที่จะเกิดขึ ้นในเดือน ต.ค.
2562 ทังนี
้ ้ การประชุมธนาคารกลางญี่ปนุ่ (BOJ) รอบล่าสุดยังคงอัตราดอกเบี ้ยนโยบายที่ -0.1%
และคงวงเงิน QQE ที่ 80 ล้ านล้ านเยนต่อปี แต่ได้ ขยายกรอบการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี ้ยระระ
ยาวให้ กว้ างขึ ้น จากเดิมที่กําหนดไว้ ราว -0.1% ถึง 0.1% เป็ น -0.2% ถึง 0.2%
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เช่นเดียวกับประเทศในแถบเอเชีย ซึง่ เดินหน้ าใช้ นโยบายการเงินในตึงตัวเกือบทุกประเทศตังแต่
้ ต้น
ปี เริ่ มตังแต่
้ ต้นปี ม.ค. 2561 มาเลเซียเป็ นประเทศแรกในกลุม่ ทีข่ ึ ้นอัตราดอกเบี ้ยครัง้ แรกในรอบ 3
ปี ) 0.25% อยู่ที่ 3.25% เพราะเศรษฐกิจขยายตัวและอัตราเงินเฟ้อสูง
ตามมาด้ วยฟิ ลิปปิ นส์ที่ตงแต่
ั ้ ต้นปี ได้ ขึ ้นอัตราดอกเบี ้ยไป 3 ครัง้ ราว 1% (ขึ ้นครัง้ แรกในรอบ 4 ปี )
เป็ น 4.0% ไปเมือ่ เดือน ส.ค. เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อฟิ ลิปปิ นส์พงุ่ ขึ ้นอยู่ที่ 5.7%yoy ในเดือน ก.ค.
เกินเป้าหมายทีธ่ นาคารกลางฟิ ลิปปิ นส์ (BSP) ตังไว้
้ ราว 3േ1%
เป็ นไปในทิศทางเดียวกับอินโดนีเซียที่ปรับขึ ้นอัตราดอกเบี ้ยนโยบาย 4 ครัง้ ราว 1.25% (ขึ ้นครัง้ แรก
ในรอบ 4 ปี ) เป็ น 5.25% ในเดือน มิ.ย. นับเป็ นประเทศที่ขึ ้นดอกเบี ้ยมากที่สดุ ในเอเชีย ผลจาก
ค่าเงินรูเปี ยะของอินโดนีเซียที่ออ่ นค่า 9.86% ตังแต่
้ ปลายเดือน ม.ค. 2561 เพราะ Fund flow ไหล
ออก ซึง่ ค่าเงินทีอ่ ่อนค่าทําให้ ต้นทุนสินค้ านําเข้ าสูงขึ ้น กดดันให้ เงินเฟ้อพุง่ ขึ ้นล่าสุดเดือน ก.ค.
ขยายตัว 3.18% อย่างไรก็ตามคาดว่าในช่วงที่เหลือของปี ประเทศกลุม่ นี ้น่าจะชะลอการขึ ้น เพราะ
อัตราเงินเฟ้อเริ่ มชะลอตัวลงบ้ างแล้ ว
ขณะทีอ่ ินเดีย ได้ ขึ ้นอัตราดอกเบี ้ยนโยบายไปแล้ ว 2 ครัง้ ราว 0.5% (ขึ ้นครัง้ แรกในรอบ 4 ปี ) จาก
ค่าเงินรูปีที่อ่อนค่า 7.4%ytd ส่งผลให้ ราคาสินค้ านําเข้ าปรับเพิ่มขึ ้น ทําให้ อตั ราเงินเฟ้อสูง โดยใน
เดือน ก.ค. ขยายตัว 4.17% สูงกว่าเป้าที่ธนาคารกลางอินเดีย (RBI) ตังไว้
้ ที่ 4%
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ส่วนไทยเป็ นยังประเทศเดียวในกลุม่ TIP ที่ยงั ไม่ปรับขึ ้นดอกเบี ้ยนโยบาย คือ คงดอกเบี ้ยที่ 1.5%
ตังแต่
้ เม.ย. 2558 อย่างไรก็ตามขึ ้นกับ อัตราเงินเฟ้อ ล่าสุดเดือน ก.ค. ขยายตัว1.46%yoy (ตังแต่
้
ต้ นปี เฉลี่ย 1.04%yoy) โดยเชื่อว่าน่าจะเห็นเงินเฟ้อน่าจะเร่งตัวขึ ้นในช่วงที่ 2H61 โดยคาดเงินเฟ้อ
มีโอกาสแตะ 1.59% ใน ส.ค. และ 1.79% ใน ก.ย. และ 2.01% ใน ธ.ค. ภายใต้ สมมติฐานราคา
นํ ้ามันดิบที่ฝ่ายวิจยั กําหนดไว้ ที่ 65 เหรี ยญฯ ต่อบาร์ เรล ในปี 2561 และ 70 เหรี ยญ ในปี 2562
เหรี ยญฯ (ราคานํ ้ามันดิบดูไบเฉลี่ยตังแต่
้ ต้นปี 69.02 เหรี ยญฯ) และค่าเงินบาทยังอ่อนค่าไปแตะ 33
บาทสิ ้นปี นี ้
จากแนวโน้ มอัตราเงินเฟ้อดังกล่าวข้ างต้ น จึงน่าจะเป็ นแรงกดดันให้ คณะกรรมการนโยบายการเงิน
(กนง.) ต้ องหันมาใช้ นโยบายการเงินที่เข้ มงวดขึ ้นนับจากปลายปี นี ้ ASPS คาดว่าปี นี ้ กนง. น่าจะ
ขึ ้นอัตราดอกเบี ้ยนโยบาย 1 ครัง้ และปี หน้ าอีก 2 ครัง้ ๆละ 0.25% ส่งผลให้ อตั ราดอกเบี ้ยนโยบาย ณ
ปี 2561 และ 2562 อยู่ที่ราว 1.75% และ 2.25% เทียบกับอัตราเงินเฟ้อ ณ ปลายปี 2561 และ 2562
ที่ฝ่ายวิจยั คาดไว้ ราว 2.01%yoy และ 2.1%yoy ตามลําดับ
อย่างไรก็ตามเริ่ มเห็นสถาบันการเงินในประเทศนําร่องขึ ้นอัตราดอกเบี ้ยไปก่อนแล้ ว เช่น SCB ได้
ขึ ้นอัตราดอกเบี ้ยสินเชื่อบ้ าน 0.05% และขึ ้นดอกเบี ้ยสินเชื่อรถยนต์ใหม่ 0.5-1% (มีผล 15 ส.ค.)
เช่นเดียวกับ TCAP ที่ได้ ปรับขึ ้นดอกเบี ้ยรถยนต์ 0.2% จึงคาดว่าไทยน่าจะไม่สามารถพ้ นจากวัฎ
จักรดอกเบี ้ยขาขึ ้นของโลกได้
อัตราเงินเฟ้อ และอัตราดอกเบีย้ นโยบาย ช่ วงเดือน ต.ค. 2557 – ธ.ค. 2562 (คาดการณ์ )
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