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วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2562

เศรษฐกิจไทยเข้าสู่ภาวะชะลอตัวตามโลก
ASPS ได้ตัดลดประมาณการเติบโตเศรษฐกิจไทยปี 2562 ลง 0.7% เหลือ 2.7% สะท้อนการ
ส่งออกชะลอจากสงครามการค้าโลกที่ยืดเยื้อ และการเบิกจ่ายภาครัฐล่าช้า การเติบโตจากนี้จึงให้
น้ําหนักการลงทุนโดยรวม และการบริโภคครัวเรือน ขณะที่เงินเฟ้อยังมีแนวโน้มต่ําเฉลี่ย 1% ตลอด
ปีนี้ จึงน่าจะหนุนให้ กนง.คงดอกเบี้ยที่ 1.75% จนถึงสิ้นปีนี้
GDP Growth งวด 1Q62 ขยายตัว 2.8% ต่ํากว่าคาด

SET Index

1,653.41

มูลค่าตลาด (พันล้านบาท)

16,945.22

GDP Growth งวด 1Q62 ขยายตัว 2.8%yoy ชะลอจาก 3.6% ในงวด 4Q61 จากการชะลอลงของทุก
ปั จจัย ยกเว้ นการบริ โภครัฐที่ขยายตัวเพิ่มขึ ้น เริ่ มจากภาคส่งออก (หน่วยดอลลาร์ ) หดตัว 1.5%yoy
จากผลของสงครามการค้ าสหรัฐ-จีน และการบริ โภคครัวเรื อน จากผลกระทบของปั ญหาฝุ่ น PM 2.5

การเติบโตเศรษฐกิจไทยจากนี้ ต้องได้แรงหนุนจากในประเทศ
คาดแนวโน้ มเศรษฐกิจไทยงวด 2Q62–4Q62 จะอ่อนตัวต่อเนื่อง จากผลกระทบของภาคส่งออก
ชะลอตัว และการเบิกจ่ายงบประมาณอาจจะล่าช้ า ตามการจัดตังรั้ ฐบาล อย่างไรก็ตาม การ
ปรับเปลีย่ นปฎิทนิ ปี งบประมาณ 2563 จากเดิมสิ ้นสุด 30 ก.ย. ไปเป็ น 31 ธ.ค. น่าจะช่วยให้ มีการเร่ง
เบิกจ่ายงบประมาณในช่วงไตรมาสสุดท้ าย ตามปี ปฏิทินใหม่ (ต.ค.-ธ.ค.2562) แต่ด้วยฐาน GDP
Growth งวด 4Q61 ที่สงู ถึง 3.6% ทําให้ เศรษฐกิจในงวด 4Q62 มีโอกาสชะลอตัวเช่นกัน โดยเฉพาะ
ใน 3 ไตรมาสสุดท้ ายของปี นี ้น่าจะเติบโตเฉลี่ย 2.7%

ตัดลด GDP Growth ปีนี้เหลือ 2.7% ชะลอตัวจาก 4.1% ปีที่แล้ว
เพื่อสะท้ อนปั จจัยลบข้ างต้ น ASPS ได้ ปรับลดสมมติฐานส่งออก (X), การนําเข้ า(M) ในหน่วยดอลลาร์
ปี 2562 เหลือหดตัว 3%และ 0.5% (เดิม 0.5% และ 3%) การบริ โภครัฐเหลือ 2%จาก 2.4% แต่ปรับ
เพิ่มการลงทุนเอกชนเป็ น 3.8% จากเดิม 3.5% ขณะที่ยงั คงปั จจัยอื่นตามเดิม (การบริ โภคครัวเรื อน
3.9% ลงทุนรัฐ 3.8%) โดยรวมทําให้ GDP Growth ปี 2562 เหลือ 2.7% จากเดิมรอบ มี.ค.คาดที่ 3.4%

เงินเฟ้อมีแนวโน้มทรงตัว หนุน กนง. ใช้นโยบายดอกเบี้ยต่ําต่อไป
เงินเฟ้อเฉลี่ย 5 เดือนแรกของปี นี ้ขยายตัว 0.92% และคาดว่าช่วงที่เหลือของปี นี ้น่าจะทรงตัวใกล้ เคียง
เพราะราคานํ ้ามันดิบโลกที่มแี นวโน้ มอ่อนตัวลง จึงปรับลดสมมติฐานราคานํ ้ามันดิบดูไบลงปี ละ 5
เหรี ยญฯ คือ ปี 2562 เหลือ 60 เหรี ยญ และปี 2563 เป็ นต้ นไปเหลือ 65 เหรี ยญ โดยยังคงสมมติฐาน
เงินบาทที่ 32 บาท/เหรี ยญฯ จึงทําให้ คาดการณ์เงินเฟ้อ ณ. สิ ้นปี นี ้จะอยู่ที่ 1.44% ลดลงจาก
สมมติฐานเดิมคาด 1.74% และส่งผลให้ เงินเฟ้อเฉลีย่ ทังปี
้ 2562 อยูท่ ี่ 1.08% (จากเดิมคาด 1.26%)
จึงคาด กนง.จะยืนหรื อลดดอกเบี ้ยนโยบายที่ 1.75% ในช่วงที่เหลือของปี

Real GDP Growth และ SET Index
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GDP Growth 1Q62 ขยายตัว 2.8% ต่ํากว่าคาด
GDP Growth งวด 1Q62 ขยายตัว 2.8%yoy แตะระดับตํ่าสุดในรอบ 4 ปี 3 เดือน และชะลอลง
จาก 3.6% ในงวด 4Q61 สาเหตุสําคัญมาจากทุกปั จจัยขับเคลื่อนชะลอตัว ยกเว้ นการบริ โภค
ภาครัฐที่ขยายตัวเพิ่มขึ ้น เริ่ มจากการส่งออก (หน่วยดอลลาร์ ) หดตัว 1.5%yoy (หดตัวครัง้ แรกใน
รอบ 4 ปี 6 เดือน) หรื อหดตัว 4.9% ในหน่วยบาท ตามผลกระทบของสงครามการค้ าระหว่างสหรัฐ
กับจีน, การบริ โภคครัวเรื อนชะลอลงจากปั ญหาฝุ่ น PM 2.5 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
การเติบโตของเศรษฐกิจไทยรายไตรมาส

ทีม่ า: สศช

การค้าระหว่างประเทศชะลอตัวต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 4
การส่ งออก (สัดส่วนราว 66.7% ของ GDP) งวด 1Q62 (หน่วยดอลลาร์ ) ชะลอตัวต่อเนื่องเป็ นไตร
มาสที่ 4 คือ หดตัว 1.5%yoy และตํ่ากว่าที่ ASPS คาดทรงตัว 0.5% โดยภาคการส่งออกที่ชะลอ
เป็ นผลจากผลกระทบของสงครามการค้ าสหรัฐกับจีน โดยตลาดส่งออกสําคัญของไทยที่หดตัว
คือ จีน, ญี่ปน,
ุ่ ยุโรป, ฮ่องกง, ออสเตรเลีย เป็ นต้ น ยกเว้ นบางตลาดที่ยงั เติบโต เช่น กลุม่ ประเทศ
CLMV โดยเฉพาะเวียดนามและกัมพูชา สอดคล้ องกับสินค้ าส่งออกสําคัญหดตัวหลักๆ คือ รถยนต์
และส่วนประกอบ (สินค้ าส่งออกอันดับ 1 ราว 11.5% ของสินค้ าส่งออกทังหมด)
้
หดตัว 4%,
คอมพิวเตอร์ และส่วนประกอบ (อันดับ 2 ราว 7% หดตัวเป็ นเดือนที่ 7) ราว 10.6%, เคมีภณ
ั ฑ์หด
ตัวเดือนที่ 4 ราว 2.8%, แผงวงจรไฟฟ้ าหดตัวเดือนที่ 3 เป็ นต้ น
การเติบโตยอดส่ งออกของไทยรายเดือน

ทีม่ า: กระทรวงพาณิ ชย์

ขณะทีก่ ารนําเข้ า (สัดส่วนราว 56.4% ของ GDP) งวด 1Q62 หดตัว 1.2%yoy (หดตัวครัง้ แรกใน
รอบ 4 ปี 6 เดือน) ชะลอจากทีข่ ยายตัว 5.8% ในงวด 4Q61 แต่เป็ นทีส่ งั เกตว่าสังเกตว่าการนําเข้ า
สินค้ ากลุม่ เครื่ องจักรกลและเครื่ องจักรไฟฟ้าพลิกกลับมาขยายตัว ส่วนหนึง่ เป็ นผลจากไตรมาสนี ้
ค่าเงินบาท/ดอลลาร์ แข็งค่า ทําให้ ผ้ นู ําเข้ าเร่งนําเข้ าสินค้ าเข้ ามาสต็อคไว้ ก่อน โดยค่าเงินบาทงวด
1Q62 เฉลี่ยอยู่ที่ 31.63 บาท เทียบกับในงวด 4Q61 เฉลี่ย 32.8 หรื อแข็งค่าขึ ้นเฉลี่ย 3.66%qoq

2

Economic Outlook
Research Division
และหากพิจารณาตังแต่
้ ต้นปี พบว่าเงินบาทแข็งค่า 3.63%ytd ซึง่ แข็งค่ามากสุดในภูมิภาค
เนื่องจากไทยมีฐานะทางการเงินระหว่างประเทศมัน่ คงจากดุลบัญชีเดินสะพัดที่เกินดุล โดยปี
2561 เกินดุล 6.6% ของ GDP และมีเงินทุนสํารองระหว่างประเทศสูง ล่าสุดราว 2.09 แสนล้ าน
ล้ านเหรี ยญฯ

ลงทุนภาคเอกชนเริ่มส่งสัญญาชะลอตัว
การลงทุนเอกชน(ราว 16.9% ของ GDP) ในงวด 1Q62 แม้ ขยายตัว 4.4%yoy ดีกว่า ASPS คาด
3.6% แต่เริ่ มชะลอลงจาก 5.5% ในงวด 4Q61 เนื่องจากการลงทุนการก่อสร้ างของภาคเอกชน
ชะลอตัวค่อนข้ างมาก กล่าวคือ ขยายตัว 1.8% ในงวด 1Q62 เทียบกับที่ขยายตัวในอัตราสูง
5.1% ในงวด 4Q61 เช่นเดียวกับการลงทุนของเอกชนด้ านเครื่ องจักรเครื่ องมือที่เพิ่มขึ ้น 5.1% ใน
1Q62 ชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับ 5.6% ใน 4Q61 สอดคล้ องกับอัตราการใช้ กําลังการผลิต
ภาคเอกชนเฉลีย่ ทังอุ
้ ตสาหกรรมงวด 1Q62 ทรงตัว 71% จากงวด 4Q61 (ดังรูป)
อัตราการใช้ กาํ ลังการผลิตแยกตามอุตสาหกรรม

ทีม่ า: สํานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม

ขณะที่ยอดขอ BOI งวด 1Q62 มีมลู ค่าราว 1.29 แสนล้ านบาท คิดราว 17.2% ของเป้าหมายที่
BOI ตังไว้
้ ในปี 2562 ที่ 7.5 แสนล้ านบาท ซึง่ แยกเป็ นยอดขอในเขตพื ้นที่จงั หวัด EEC 3 จังหวัด
ระยอง, ชลบุรี, ฉะเชิงเทราราว 7.5 หมื่นล้ านบาท หรื อคิดราว 60% ของยอดขอรวมทังหมด
้
และที่
เหลือ 40% กระจายอยู่ในแต่ละจังหวัดทัว่ ประเทศ
ขณะที่หากพิจารณาตามสัญชาติที่มายื่นขอ BOI พบว่าเป็ นยอดขอที่มาจากนักลงทุนจากต่างชาติ
วงเงิน 8.4 หมื่นล้ านบาทหรื อคิดราว 65% ของยอดขอรวมทังหมด
้
ปรับเพิ่มขึ ้นเมือ่ เทียบกับงวด
1Q61 สัดส่วนยอดขอที่เป็ นต่างชาติตํ่าเพียง 12%บ่งชี ้ได้ วา่ การลงทุนจากต่างชาติที่มีแนวโน้ ม
เพิ่มขึ ้น
ยอดขอรับการส่ งเสริมการลงทุน (BOI)

ทีม่ า: BOI
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การลงทุนภาครัฐชะลอตัวต่อเป็นไตรมาสที่ 2
การลงทุนภาครัฐ (ราว 5.9% ของ GDP) งวด 1Q62 หดตัว 0.1% ตํ่ากว่าที่ ASPS คาด 3.8%
เนื่องจากการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนในงวด 1Q62 (ม.ค.-มี.ค. 2562) มีการเบิกจ่ายไปเพียง 15.5%
ตํ่ากว่าเป้าหมายที่ 25% ส่งผลให้ การเบิกจ่ายเงินลงทุนใน 6 เดือนแรกเพียง 27.1% ของ
งบประมาณ ซึง่ ตํา่ กว่าเป้าที่ตงไว้
ั ้ ที่ 45% ประกอบกับในงวดนี ้ รัฐบาลยังไม่มีการเริ่ มการก่อสร้ าง
โครงการลงทุนใหม่ๆออกมา
การเบิกจ่ ายรายจ่ ายลงทุน

ทีม่ า: สํานักงานเศรษฐกิ จการคลัง, ASPS รวบรวม

การบริโภคครัวเรือนชะลอตัว
การบริ โภคภาคครัวเรื อน (ราว 48.6% ของ GDP) ขยายตัว 4.6%yoy ใกล้ เคียงกับ ASPS คาด
4.5% แต่ถือว่าชะลอลงจาก 5.4% ในงวด 4Q61 ซึง่ สาเหตุบางส่วนมาจากสถานการณ์ฝนุ่ PM 2.5
ในระหว่างช่วงเดือน ม.ค. – มี.ค. 2562 และความไม่แน่นอนทางการเมืองก่อนการเลือกตังเมื
้ ่อวันที่
24 มี.ค. 2562 ทําให้ ประชาชนไม่ออกจากบ้ านและไม่จบั จ่ายใช้ สอย ซึง่ เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
กับดัชนีความเชื่อมัน่ ของผู้บริ โภค (CCI) ที่ชะลอตัวลงตังแต่
้ เดือน ก.พ. –พ.ค. 2562
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค

ทีม่ า: มหาวิ ทยาลัยหอการค้าไทย

การบริโภคภาครัฐดีกว่าคาด
การใช้ จ่ายภาครัฐ (ราว 16.1% ของ GDP) งวด 1Q62 (ตรงกับงวด 2Q62 ของปี งบประมาณ 2562)
ขยายตัว 3.3%yoy เพิ่มขึ ้นจาก 1.4% ใน 4Q61 ดีกว่า ASPS คาด 2.4% หลักๆเป็ นผลจากการ
เบิกจ่ายรายจ่ายประจํา (สัดส่วนประมาณ 85% ของการเบิกจ่ายงบประมาณรวม) ในงวด 1Q62 มี
การเบิกจ่ายราว 24.2% สูงกว่าเป้าที่ตงไว้
ั ้ ที่ 21% ขณะที่การเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน (ราว 15% ของ
การเบิกจ่ายงบรวม) เบิกจ่ายเพียง 15.5% ตํ่ากว่าเป้าหมายที่ 25%
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เศรษฐกิจไทยช่วงที่เหลือของปี 2562 ชะลอตัว
ส่งออกยังมีความเสี่ยงเพิ่ม จีนทําการตอบโต้การค้าสหรัฐ
การค้ าระหว่างประเทศของไทยในช่วงที่เหลือของปี 2562 มีแนวโน้ มชะลอลงต่อเนื่องจาก
ผลกระทบของสงครามการค้ าสหรัฐ-จีนที่รุนแรงขึ ้น หลังจาก 10 พ.ค. 2562 สหรัฐขึ ้นภาษีสินค้ า
นําเข้ ากับจีนรอบที่ 3 เป็ น 25% วงเงิน 2 แสนล้ านเหรี ยญ จากเดิมเก็บภาษีที่ 10% สินค้ าที่สหรัฐ
ขึ ้นภาษีนําเข้ าหลักๆ เป็ นสินค้ าขันปลายเหมื
้
อนเดิม คือ สินค้ าอุปโภคบริ โภค อาทิ เฟอร์ นิเจอร์ ,
ิ
จักรยาน, กล้ องถ่ายรูป, นาฬกา, สินค้ าเทคโนโลยี เป็ นต้ น แตกต่างจาก 2 รอบแรกอัตราภาษี
อาทิ เครื่ องจักร, แผงวงจรไฟฟ้ า,
25% วงเงิน 5 หมื่นล้ านเหรี ยญฯ ที่เน้ นสินค้ าขันต้
้ น-ขันกลาง
้
เคมีภณ
ั ฑ์, ชิ ้นส่วนอากาศยาน, เครื่ องยนต์ และสหรัฐเตรี ยมจะขึ ้นภาษีนําเข้ ารอบที่ 4 วงเงินส่วนที่
เหลือ 3.25 แสนล้ านเหรี ยญฯ (รอประชาพิจารณ์ 17 มิ.ย. 2562) สินค้ าที่ขึ ้นภาษีจะครอบคลุมทุก
สินค้ า
ขณะที่จีนได้ ตอบโต้ สหรัฐกลับผ่านการขึ ้นภาษีนําเข้ าต่อสหรัฐในรอบที่ 3 วงเงิน 6 หมื่นล้ าน
เหรี ยญเป็ น 5-25% จากเดิมที่เก็บ 5-10% สินค้ าที่สหรัฐขึ ้นภาษีสินค้ า อาทิ ชา-กาแฟ, สุรา, สิ่งทอ
, เครื่ องแต่งกาย, เครื่ องใช้ ไฟฟ้า, อัญมณี เป็ นต้ น แตกต่างจาก 2 รอบแรกภาษี 25% วงเงินรวม 5
หมื่นล้ านเหรี ยญฯ ที่เน้ นสินค้ าขันต้
้ น-ขันกลาง
้
อาทิ สินค้ าเกษตรหลักๆ คือ ถัว่ เหลือง,เนื ้อสัตว์
,เนื ้อวัว เป็ นต้ น ขณะที่รอบสุดท้ าย มีวงเงินในการตอบโต้ น้อยเพียง 2 หมื่นล้ านบาท (ดังรูป)
สงครามการค้ าระหว่ างสหรัฐกับจีน

ทีม่ า: ASPS รวบรวม

นอกจากนันสหรั
้ ฐยังเปิ ดศึกกับจีนที่ไม่ใช่ภาษี (Non-Tariff) คือ ในวันที่ 15 พ.ค. 2562 กระทรวง
พาณิชย์สหรัฐได้ ประกาศรายชื่อบริ ษัทที่เข้ าข่ายบัญชีเฝ้าระวัง (Entity List) ทําให้ บริ ษัทที่มีรายชื่อ
ใน Entity List ไม่สามารถซื ้อสินค้ าหรื อบริ การจากบริ ษัทในสหรัฐได้ เริ่ มตังแต่
้
 Huawei (ผู้ผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคมอันดับ 1 ของโลกสัญชาติจีน) ผลจากการถูกขึ ้น
บัญชี Entity List ทําให้ Google (ผู้ให้ บริ การซอฟแวร์ และฮาร์ ดแวร์ รายใหญ่สญ
ั ชาติ
สหรัฐ) ประกาศยกเลิกการสนับสนุนซอฟแวร์ กับ Huawei และอาจจะมีบริ ษัทสัญชาติ
สหรัฐอื่นๆ อาทิ Microsoft และ Intel อาจจะดําเนินการตามในลําดับถัดไป อย่างไรก็
ตาม ล่าสุด สหรัฐขยายระยะเวลาให้ กบั Huawei ทําการค้ าต่ออีก 90 วัน หรื อถึงวันที่
19 ส.ค. 2562 ผลกระทบต่อไทย คือ ผู้ให้ บริ การเครื อข่ายโทรคมนาคม ADVANC,
DTAC TRUE, ธุรกิจจําหน่ายโทรศัพท์มือถือ อาทิ COM7, JMART และธุรกิจอื่นๆ คาด
กระทบแต่จํากัด เนื่องจากบริ ษัทในตลาดหลักทรัพย์มีการทําธุรกิจกับ Huawei ไม่มาก
และตัวแทนขายมือถือมีการกระจายยี่ห้อมือถือในการขายอยู่แล้ ว
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ผู้ผลิตและพัฒนาโดรนสัญชาติจีน ปั จจุบนั มีสว่ นแบ่งตลาดราว 70% ใน
ตลาดโลก ขณะที่ไทยส่วนใหญ่ผ้ ปู ระกอบมีการผลิตชิ ้นส่วนโดรนน้ อยมาก จึงคาด
กระทบจํากัด
 Hikvision ธุรกิจกล้ องวงจรปิ ด มีสว่ นแบ่งตลาดอันดับ 1 ราว 38% ในตลาดโลก ขณะที่
ไทยกระทบกับบริษัทที่เป็ นตัวแทนจําหน่ายในไทยคือ SIS ซึง่ มียอดขายกล้ องวงจรปิ ด
ติด 1 ใน 10 สินค้ าที่ขายสูงสุดของบริ ษัท
และยังมีบริ ษัทอื่นๆ อาทิ Megvii (บริ ษัทพัฒนาระบบ AI และเทคโนโลยีตรวจจับใบหน้ า), iFlytek
(บริ ษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ แยกแยะเสียงพูด), Meiya Pico (บริ ษัทด้ านความปลอดภัยทางดิจิทลั )
และเชื่อว่าทางการสหรัฐจะมีการทยอยประกาศรายชื่อบริ ษัทอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกลุม่ เทคโนโลยีของ
จีนตามมา ทําให้ ยงั เป็ นความเสี่ยงต่อ ผู้ผลิตชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, ตัวแทนขายมือถือ
อย่างไรก็ตาม ฝั่ งจีนได้ ตอบโต้ สหรัฐด้ วยการประกาศรายชื่อ หรือขึ ้นบัญชีดํา บริษัทสหรัฐที่มี
ลักษณะเป็ นภัยต่อความมัน่ คง และมีความไม่น่าเชื่อถือต่อรัฐบาลและบริ ษัทต่างๆของจีน นําร่อง
บริ ษัทแรก คือ FedEx (ผู้ให้ บริ การด้ านการขนส่งรายใหญ่สญ
ั ชาติสหรัฐ) และเชื่อว่าจะมีบริ ษัท
อื่นๆตามมาทีหลัง ขณะที่จีนยังมีทางเลือกในการตอบโต้ สหรัฐอีกหลายทาง อาทิ
 การกําหนดโควต้ าการส่งออก หรื อขึ ้นภาษีการส่งออกแร่ Rare Earth ซึง่ เป็ น
ส่วนประกอบสําคัญที่ใช้ ใน อุตสาหกรรมยานยนต์,อุปกรณ์โทรคมนาคม, อิเล็กทรอนิกส์
, อุปกรณ์การแพทย์ และเครื่ องบินรบ (เช่น รุ่น F-35) ให้ กบั สหรัฐ โดยในปั จจุบนั จีนเป็ น
ผู้ผลิตมากสุดของโลกราว 90% ของการการผลิตทังโลก
้
ราว 1 แสนตัน และหาก
พิจารณาในอดีตปี 2553 จีนเคยกําหนดโควต้ าการส่งออกแร่ Rare Earth กับทัว่ โลก
เหลือ 40% กระทบต่อผู้ประกอบการในสหรัฐ, ยุโรป, ญี่ปนุ่
 แทรกแซงค่าเงินหรื อทําให้ คา่ เงินอ่อนค่าเมื่อเทียบกับสกุลดอลลาร์ สหรัฐ
เพือ่ ให้
ได้ เปรี ยบทางการค้ า นับตังแต่
้ ต้นปี เงินหยวนเทียบดอลลาร์ อ่อนค่า 0.52% และอ่อนค่า
ราว 5.28% ในปี 2561
 ขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่จีนถือ ปั จจุบนั จีนถือพันธบัตรสหรัฐ 1.12 ล้ านล้ านเหรี ยญ
หรื อราว 17.3% ของที่ถือโดยต่างชาติ (อันดับ 1) รองลงมาคือ ญี่ปนถื
ุ่ อประมาณ 16.7%
และอังกฤษถือประมาณ 5% เป็ นต้ น
 ลดการนําเข้ าสินค้ า อาทิ ถัว่ เหลือง โดย ปลายเดือน พ.ค. ได้ หยุดนําเข้ าถัว่ เหลืองจาก
สหรัฐอีกครัง้ หลังจากเคยหยุดนําเข้ า ครัง้ แรก ต.ค.-ธ.ค. 2561 ซึง่ คาดว่าอากาศยาน
เครื่ องบิน Boeing น่าจะเป็ นสินค้ าถัดไปที่จีนจะหยุดนําเข้ า เนื่องจากปั จจุบนั จีนนําเข้ า
อากาศยานจากสหรัฐราว 54% (อันดับ 1) ของการนําเข้ าอากาศยานทังหมดของจี
้
น
โดยรวมฝ่ ายวิจยั เชื่อว่าสงครามการค้ าสหรัฐ-จีนจะกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและขยายตัวเป็ นวง
กว้ าง โดยให้ นํ ้าหนักไปที่การประชุม G20 ในวันที่ 28-29 มิ.ย. 2562 ซึง่ เป็ นวันที่ผ้ นู ําของทัง้ 2
ประเทศมาพบกัน เพื่อหาข้ อสรุป
แต่อย่างไรก็ตามฝ่ ายวิจยั เชื่อว่าการเจรจาหาข้ อสรุปน่าจะ
เป็ นไปได้ ยาก และแนวโน้ มสงครามการค้ าน่าจะยังยืดเยื ้อต่อไปอีก
ด้ วยเหตุนี ้จึงคาดว่าการส่งออกและนําเข้ าของไทยในช่วงที่เหลืออีก 8 เดือน (พ.ค.-ธ.ค.) ในปี นี ้มี
แนวโน้ มชะลอลงตํ่ากว่าที่คาด เนื่องจากประเทศคูค่ ้ าอันดับ 1 ของไทย คือ จีนราว 18.1%
รองลงมาคือ ญี่ปนุ่ 11.5% และสหรัฐ 9.7% ตามลําดับ มีแนวโน้ มเติบโตในอัตราชะลอลง จึงคาด
ไทยจะได้ รับผลกระทบทางอ้ อมผ่านการส่งออกไปจีน และ ประเทศคูค่ ้ าของจีนที่ชะลอตัว
ตามสมมติฐานเดิมที่ ASPS คาดส่ งออกปี 2562 ที่ 0.5% แต่ เฉลีย่ 4M2562 หดตัว 1.9%
ทั้งนี้หากจะให้ ขยายตัวที่ 0.5% ตามเดิม ยอดส่ งออกเฉลี่ยอย่ างน้ อยจะต้ องอยู่ท่ี 2.15
หมื่นล้ านเหรี ยญ/เดือน (แต่ เฉลี่ย 4M62 เฉลี่ย 2 หมื่นล้ านเหรียญฯ) โดย ASPS มอง
ว่ ามีโอกาสเป็ นไปได้ ยาก จากแนวโน้ มเศรษฐกิจโลกทีช่ ะลอตัว จากสงครามการค้ าสหรั ฐ
และจีนดังกล่ าว ทําให้ คาดส่ งออกปี 2562 ใหม่ เป็ น หดตัว 3%และนําเข้ าเหลือขยายตัว
0.5%
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การบริโภคภาครัฐชะลอ จากการจัดตั้งรัฐบาลล่าช้าและการเปลี่ยนปฎิทินงบประมาณ
30 เม.ย. 2562 รัฐบาลได้ อนุมตั ิเปลี่ยนปฎิทินปี งบประมาณปี 2563 คือ จากเดิมสิ ้นสุด 30 ก.ย.
ไปเป็ น 31 ธ.ค. โดยฝ่ ายวิจยั เชื่อว่าจะทําให้ มีการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณในช่วงไตรมาสสุดท้ าย
ตามปี ปฏิทินใหม่ (ต.ค.-ธ.ค.2562)
ขณะที่งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ 2563 เดิมรัฐบาลตังไว้
้ อยู่ที่ 3.2 ล้ านล้ านบาท มี
โอกาสเพิ่มขึ ้นหรือเท่าเดิม ขึ ้นอยู่กบั รัฐบาลชุดใหม่ทเี่ ข้ ามาบริ หารประเทศจะพิจารณาอีกครัง้
งบประมาณรายจ่ ายประจําปี

ทีม่ า: ศูนย์ปฎิ บตั ิ การกระทรวงการคลัง, ASPS รวบรวม

การบริโภคครัวเรือน ยังได้แรงหนุนจากภาครัฐ
ภาคการค้ าระหว่างประเทศที่ชะลอลง และราคาสินค้ าเกษตรที่ยงั มีแนวโน้ มอ่อนตัว อาทิ ปาล์ม
นํ ้ามันเฉลี่ยตังแต่
้ ต้นปี ลดลง 23.8%yoy, ยางพาราลดลง 3.5%, กุ้งขาวแวนาไมลดลง 11.2%
ลําไยลดลง 4.6% เป็ นผลจากปั ญหา Oversupply ล้ วนกดดันต่อรายได้ เกษตรกรในช่วงที่เหลือให้
มีแนวโน้ มทรงตัว (ดังรูป)
ผลผลิต, ราคา และรายได้ เกษตรกร

ทีม่ า: สํานักงานเศรษฐกิ จการเกษตร

ด้ วยเหตุนี ้ทําให้ ภาครัฐเร่งเดินหน้ าออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปี ล่าสุด
รัฐบาลชุดเดิมออกมาตรการกระตุ้นการบริ โภคในงวด 2Q62-3Q62 ผ่าน 4 มาตรการ คือ
(รายละเอียดดังตาราง)
 กระตุ้นการท่องเทีย่ ว ผ่านการให้ นําค่าใช้ จ่ายท่องเที่ยวเมืองหลักและเมืองรองมา
ลดหย่อนภาษี 1.5-2 หมื่นบาท
 การใช้ จ่ายผ่านการเพิ่มวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 การช่วยเหลือค่าครองชีพของผู้มีรายได้ น้อย
 กระตุ้นภาคอสังหาริ มทรัพย์
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มาตรการกระตุ้นการบริโภคภาครัฐชุดปั จจุบนั

ทีม่ า: ASPS รวบรวม

และเชื่อว่ารัฐบาลชุดใหม่ จะเข้ ามาบริ หารประเทศในเดือน มิ.ย. 2562 โดยมีพรรคพลังประชารัฐ
เป็ นแกนนําจะสานต่อนโยบายต่างๆที่เคยเสนอไว้ ตงแต่
ั ้ ช่วงหาเสียง โดยเฉพาะนโยบายกระตุ้น
กําลังซื ้อของประชาชนเป็ นสําคัญ ดังตาราง
นโยบายกระตุ้นการบริโภคของพรรคพลังประชารัฐ

ทีม่ า: ASPS รวบรวม
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การลงทุนเอกชน แรงส่งสําคัญท่ามกลางสงครามการค้า
รัฐบาลชุดใหม่ ทีผ่ ่านการเลือกตังน่
้ าจะเริ่ มเข้ ามาปฏิบตั ิงานเดือน มิ.ย. 2562 ประกอบกับผลการ
จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันทัว่ โลก (World Competitiveness Center) ปี 2562 ไทยได้
ลําดับดีขึ ้นมาอยูท่ ี่ 25 จากปี 2561 อยู่ลําดับที่ 30 (หรื อเป็ นลําดับที่ 3 ในกลุม่ ประเทศอาเซียน) ถือ
เป็ นปั จจัยบวกต่อภาพลักษณ์ของไทย และน่าจะดึงดูดเงินลงทุนจากต่างชาติเข้ ามาในประเทศ
เพิ่มขึ ้น
นอกจากนี ้ไทยมีโอกาสเป็ นฐานการผลิตของบริ ษัทจีน ที่หนีผลกระทบจาก Trade War พร้ อมจะ
ย้ ายฐานการผลิตมาไทย โดยเฉพาะในพื ้นที่ EEC 3 จังหวัด ได้ แก่ ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี และระยอง
ซึง่ รัฐบาลให้ สิทธิประโยชน์ทางภาษี (สิทธิลดภาษีเงินได้ บคุ คลธรรมดาเหลือ 17% จากเดิม
ขันบั
้ นไดสูงสุด 35% สําหรับต่างชาติที่เข้ ามาทํางานใน EEC) และมิใช่สิทธิประโยชน์ทางภาษี
เช่น เพิ่มระยะเวลาการเช่าที่ดิน หรืออสังหาริ มทรัพย์ในเขต EEC เพิ่มขึ ้นเป็ นสูงสุด 99 ปี (จากเดิม
50 ปี ) ซึง่ จะเป็ นปั จจัยหนุนให้ ยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นได้ ตามเป้า
ในปี 2562 ที่ตงไว้
ั ้ ที่ 7.5 แสนล้ านบาท
ทังนี
้ ้ยังมีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่เป็ นรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (PPP) ใน
พื ้นที่ EEC ที่มีโอกาสที่จะเกิดเป็ นรูปธรรมมากขึ ้น จากที่ฝ่ายวิจยั รวบรวมข้ อมูล คาดโครงการในปี
2562 ที่มีความเป็ นไปได้ สงู เพราะได้ เข้ าสูข่ นตอนการเปิ
ั้
ดประมูลแล้ ว ซึง่ น่าจะเป็ นโครงการที่
ภาครัฐจะเร่งดําเนินการผลักดันเป็ นอันดับแรกๆ คือ
 โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน วงเงิน 2.25 แสนล้ านบาท ซึง่ ครม. ได้
อนุมตั ิร่างสัญญาไปเมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2562 ที่ผ่านมา และขันตอนต่
้
อไปจะมีการลงนาม
เซ็นสัญญาในวันที่ 15 มิ.ย. 2562
 โครงการท่าเรื อแหลมฉบังเฟส3 วงเงิน 5.54 หมืน่ ล้ านบาท ที่คาดว่าจะสามารถเซ็น
สัญญาได้ ภายในเดือน มิ.ย. 2562
 โครงการท่าเรื อมาบตาพุดเฟส 3 วงเงิน 5.54 หมื่นล้ านบาท คาดว่าจะเสนอร่างสัญญา
ให้ ครม. รับทราบวันที่ 4 มิ.ย. 2562 จากนันจะส่
้ งร่างสัญญาให้ อยั การสูงสุดพิจารณา
ภายในวันที่ 19 มิ.ย. 2562 และเตรี ยมเสนอต่อ ครม. เพื่อพิจารณาผลการคัดเลือก
ภายใน 9 ก.ค. 2562 และคาดว่าจะสามารถเซ็นสัญญาได้ ภายในเดือน ก.ค. 2562
โครงการลงทุนโครงสร้ างพืน้ ฐานในเขต EEC

ทีม่ า: EEC, ASPS
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คาดหวังการลงทุนภาครัฐ เดินหน้าต่อ
เชื่อว่ารัฐบาลใหม่จะเดินหน้ าสานต่อโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่รัฐบาลชุดปั จจุบนั ได้ ทาํ ไว้ ทังนี
้ ้
จากแผนการลงทุนระยะยาวปี 2562-2565 (Action Plan) ช่วงระยะเวลาที่เหลือปี 2562-2565 จะ
มีเม็ดเงินจากโครงการที่เหลืออยูจ่ ะเข้ าสูร่ ะบบเศรษฐกิจวงเงินราว 1.77 ล้ านล้ านบาท
(รายละเอียดดังตาราง) แบ่งเป็ น
้ ต้นปี 2562 – ปั จจุบนั มีจํานวน 1.44 แสนล้ านบาท คือ รถไฟ
โครงการที่ประมูลแล้ ว นับตังแต่
ความเร็วสูงกรุงเทพ-นครราชสีมา หรื อ รถไฟไทย-จีน วงเงิน 1.13 แสนล้ านบาท และทางด่วน
ดาวคะนองพระราม 3 มูลค่า 3 หมืน่ ล้ านบาท ฝ่ ายวิจยั คาดจะมีการทยอยลงนามกับ
ผู้รับเหมาก่อสร้ างได้ ในช่วงปลาย 2Q62 ต่อเนื่องถึง 3Q62
โครงการที่ผ่านขัน้ ตอนทัง้ คณะกรรมการวินัยการเงินการคลัง และคณะรัฐมนตรี เห็นชอบ
แล้ วและคาดจะมีการประมูลปี 2562-2563 วงเงิน 5.44 แสนล้ านบาท อาทิ รถไฟทางคูเ่ ฟส 2
รวม 9 เส้ นทาง มูลค่าเงินลงทุน 3.98 แสนล้ านบาท ปั จจุบนั ครม. อนุมตั ิแล้ ว 1 เส้ นทาง ที่เหลือ
8เส้ นทางจะนําเสนอ ครม.ชุดหน้ าพิจารณา, รถไฟฟ้ าสายสีส้มตะวันตก วงเงิน 1.09 แสนล้ าน
บาท อยู่ระหว่างรอนําเสนอต่อคณะรัฐมนตรี โดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ตัง้
เป้าที่จะออกประกาศเชิญชวนได้ ในเดือน ส.ค. 2562 และรถไฟฟ้ าชานเมืองสายสีแดงอ่อนและสี
แดงเข้ ม วงเงิน 2.3 หมื่นล้ านบาท ปั จจุบนั คือ ครม.อนุมตั ิแล้ ว และรอกําหนดการประมูล
โครงการขนาดใหญ่ ท่ เี หลือตามแผน Action Plan ในช่ วงระยะเวลาที่เหลือปี 2562-2565
โครงการประมูลภาคร ัฐ
โครงการทประมู
ี่
ลแล้ว
รถไฟความเร็ วสูงกรุ งเทพ-นครราชสีมา (รถไฟไทย-จีน)
ทางด่วนดาวคะนอง-พระราม 3
รวม
ผ่านคณะกรรมการวิน ัยการเงินการคล ังแล้ว คาดประมูลปี 2562-2563
รถไฟทางคู่เฟส 2 และอีก 2 เส ้นทางใหม่
รถไฟฟ้ าสีส ้มตะวันตก ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุร ี
รถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อนตลิง่ ชัน-ศาลายา, สีแดงเข ้ม ช่วงรั งสิต-ม.
ธรรมศาสตร์ และตลิง่ ชัน-ศิริร าช
งาน O&M มอเตอร์เวย์บางปะอิน-โคราช,บางใหญ่-กาญจนบุร ี
รวม
ผ่านคณะกรรมการวิน ัยการเงินการคล ังแล้ว แต่ย ังไม่ผา่ น ครม.
รถไฟฟ้ าสีม่วงใต ้ ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูร ณะ
รถไฟทางคู่ช่วง บ ้านไผ่-มุกดาหาร-นครพนม
รถไฟทางคู่ ช่วงปากนํ้าโพ-เด่นชัย
รถไฟทางคู่ ช่วงเด่นชัย -เชีย งใหม่
รถไฟทางคู่ ช่วงสุร าษฎร์ธานี-สงขลา
รถไฟทางคู่ ช่วงจิร ะ-อุบลราชธานี
รถไฟทางคู่ ช่วงขอนแก่น-หนองคาย
รถไฟทางคู่ ช่วงชุมพร-สุราษฎร์ธานี
รถไฟทางคู่ ช่วงหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์
รวม

ล้านบาท ย ังไม่ผา่ นทงคณะกรรมการวิ
ั้
น ัยการเงินการคล ังและ ครม.
รถไฟความเร็ วสูง กรุ งเทพฯ-เชีย งใหม่
113,350 ระบบขนส่งมวลชน จ. เชีย งใหม่
30,437 รถไฟความเร็ วสูง กรุ งเทพฯ-หัวหิน

276,226
107,233
77,907

143,787 ทางด่วนนครปฐม-ชะอํา
ทางด่วนกรุ งเทพฯ-บ ้านแพ ้ว
398,374 มอเตอร์เวย์ หาดใหญ่-ชายแดนไทยมาเลเซีย

77,832
40,075
34,070

109,342 ระบบขนส่งมวลชน จ. ภูเก็ต
23,418
มอเตอร์เวย์รั งสิต-บางปะอิน
13,000 ทางด่วนขัน
้ ที่ 3 (ทิศเหนือ) และ E-W Corridor

30,155
25,070
17,551

544,134 ระบบขนส่งมวลชน จ. ขอนแก่น
ทางพิเศษกระทู-้ ป่ าตอง จ. ภูเก็ต

13,947
13,917

131,004 ระบบขนส่งมวลชน จ. นครราชสีมา
66,848 สถานีขนส่งสินค ้าภูมภ
ิ าค (เมืองหลัก)
62,614 สถานีขนส่งสินค ้าภูมภ
ิ าค (ชายแดน)

13,593
8,342
8,050

59,915 พัฒนาธุรกิจท่าเรือบก จ. ขอนแก่น
้ รถโดยสาร NGV
57,369 จัดซือ

1,826
1,736

37,524 ศูนย์การขนส่งชายแดน จ. นครพนม
26,654 ระบบตั๋วร่ วม
24,287 จุดพักรถบรรทุก บุรีรั มย์-ขอนแก่น
8,116 จัดซือ
้ รถโดยสารไฟฟ้ า (EV)
474,332 รวม
รวมทงหมด
ั้

1,133
738
480
410
750,289
1,768,755

ทีม่ า : ASPS รวบรวม

ตัดลด GDP Growth ปี 2562 เหลือ 2.7% ชะลอตัวจาก 4.1% ปี 2561
โดยภาพรวมแนวโน้ มเศรษฐกิจไทยงวด 2Q62-4Q62 คาดชะลอลงต่อเนื่องจากไตรมาสแรก
หลักๆ ผลจากภาคการค้ าระหว่างประเทศที่ชะลอตัวตามผลกระทบจากสงครามการค้ าระหว่าง
สหรัฐกับจีนทีย่ งั มีอยู่และรุนแรงขึ ้น และการเบิกจ่ายงบประมาณอาจจะล่าช้ า ตามการจัดตัง้
รัฐบาล อย่างไรก็ตามการปรับเปลีย่ นปฎิทินปี งบประมาณ 2563 จากเดิมสิ ้นสุด 31 ก.ย. ไปเป็ น
31 ธ.ค. น่าจะช่วยให้ มีการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณในช่วงไตรมาสสุดท้ าย ตามปี ปฏิทนิ ใหม่ (ต.ค.ธ.ค.2562)
ทําให้ ปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยหลักๆ จะมาจากการบริ โภคภาคครัวเรื อนตามการกระตุ้นของ
ภาครัฐ และเชื่อว่ารัฐบาลชุดใหม่จะเร่งผลักดันโครงการลงทุนต่างๆต่อเนื่อง หนุนการลงทุนของ
ภาครัฐและเอกชน
เพื่อสะท้ อนปั จจัยลบข้ างต้ น ทําให้ ASPS ได้ ปรับลดสมมติฐาน (รายละเอียดังตาราง) คือ ลด
การส่งออก (X), การนําเข้ า(M) ในหน่วยดอลลาร์ ปี 2562 เหลือหดตัว 3% และ 0.5% (จากเดิม
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0.5%และ3%) และการบริ โภครัฐปรับลดเหลือ 2% จาก 2.4% แต่ปรับเพิ่มการลงทุนเอกชนเป็ น
3.8% จากเดิม 3.5% ขณะที่ยงั คงปั จจัยอื่นตามเดิม (การบริ โภคครัวเรื อนที่ 3.9% , ลงทุนรัฐที่
3.8%) ส่งผลให้ GDP Growth ปี 2562 ปรับลดลงขยายตัว 2.7% จากเดิมคาดที่ 3.4%
ถือเป็ นระดับตํ่าสุดเมื่อเทียบกับประเทศในภูมิภาค อาทิ ฟิ ลิปปิ นส์ ปี 2562 IMF คาดขยายตัว
6.5% อินโดนีเซียคาด 5.2% และมาเลเซียคาด 4.7%
สมมติฐานประกอบ GDP Growth
2559

2560

2561

2562F

ใหม่

เดิม

GDP (CVM)

3.3%

3.9%

4.1%

2.7%

3.4%

การบร โิ ภคครัวเรือ น (C)

3.0%

3.2%

4.6%

3.9%

3.9%

การลงทุนรวม (I)

2.8%

0.9%

4.1%

3.5%

3.4%

ภาคเอกชน

0.5%

1.7%

5.3%

3.8%

3.5%

ภาครัฐ

9.5%

-1.2%

3.1%

3.8%

3.8%

การบร โิ ภคภาครัฐ(G)

2.2%

0.5%

2%

2%

2.4%

การส่งออก X (ดอลลาร์)

0.5%

10.0%

6.7%

-3.0%

0.5%

การนํา เข ้า M (ดอลลาร์)

-3.6% 14.7% 12.9%

0.5%

3.0%

ส ่วนต่าง (x-M)

4.1% -4.7% -6.2% -3.5% -2.5%

การส่งออก X (บาท)

0.1%

5.6%

0.8%

-3.3%

-1.9%

การนํา เข ้า M (บาท)

-5.1%

8.7%

6.3%

-0.7%

0.1%

ส ่วนต่าง (x-M)

5%

-3%

-6%

อัตราแลกเปลี่ยน (บาท/ดอลลาร์)

35

34

33

32

32

ราคานํา้ มันดบ
ิ (เหรียญ/บาร์เรล)

45

55

65

60

65

ิ้ ปี
อัตราเงินเฟ้อ ส น
อัตราดอกเบี้ยนโยบาย

-3% -2.0%

0.20% 0.67% 1.07% 1.44% 1.74%
1.5%

1.5%

1.75% 1.75% 1.75%

ทีม่ า: ฝ่ ายวิ จยั ASPS คาดการณ์

Consensus คาดการณ์ GDP Growth ปี 2562

ทีม่ า: ASPS รวบรวม, สิ้ นสุด 5 มิ .ย.2562

วัฎจักรดอกเบี้ยโลกกําลังเข้าสู่ขาลง
เศรษฐกิจโลกปี 2562 มีแนวโน้ มชะลอตัวตามผลกระทบของสงครามการค้ า และในยุโรป ปั ญหา
การเมืองในบางประเทศยังไม่คลี่คลาย โดยเฉพาะ Brexit ส่วนแรงกดดันเงินเฟ้อทัว่ โลกที่ยงั ตํ่า
จากราคานํ ้ามันดิบที่ปรับลง ทําให้ ธนาคารกลางหลายแห่งทัว่ โลกส่งสัญญาณดําเนินนโยบาย
การเงินผ่อนคลายอีกครัง้ นําโดยฝั่ งประเทศพัฒนาแล้ ว คือ สหรัฐส่งสัญญาณชัดเจนมีโอกาสจะ
ลดดอกเบี ้ยนโยบาย, ยุโรปส่งสัญญาณชะลอการขึ ้นดอกเบี ้ยฯ และประเทศกําลังพัฒนาบาง
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ประเทศ เช่น อินเดียลดดอกเบี ้ยไปแล้ ว 3 ครัง้ , ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, มาเลเซีย และฟิ ลิปปิ นส์
ได้ ลดดอกเบี ้ยไปแล้ ว 1 ครัง้ นับตังแต่
้ ต้นปี ตอกยํ ้าวัฎจักรดอกเบี ้ยขาลงกําลังเริ่ มขึ ้น
สหรั ฐ เศรษฐกิจได้ ผ่านจุดสูงสุดไปแล้ วเมื่อปี 2561 และเริ่ มมีสญ
ั ญาณชะลอตัวจากผลกระทบ
จากสงครามการค้ า เห็นได้ จากดัชนีชี ้นํา คือ PMI ภาคการผลิต ล่าสุด เดือน พ.ค. อยู่ที่ 50.6 จุด
แตะระดับตํ่าสุดในรอบ 3 ปี , ยอดค้ าปลีกที่ชะลอตัวอยู่ใกล้ ระดับตํา่ สุดในรอบเกือบ 2 ปี ขณะที่
ดัชนีชี ้นําฝั่ งภาคการบริ โภคยังแข็งแกร่ง อาทิ อัตราการว่างงาน ล่าสุด เดือน เม.ย. อยู่ที่ 3.6%
ตํ่าสุดในรอบ 20 ปี และอัตราเงินเฟ้อในเดือนเดียวกันอยู่ที่ 2% ซึง่ อยู่ในกรอบเป้าหมายของ Fed
แต่ยงั ตํ่ากว่าดอกเบี ้ยนโยบายที่ 2.5% ทําให้ Fed ส่งสัญญาณชัดเจนเปิ ดโอกาสถึงการลด
ดอกเบี ้ยนโยบายปั จจุบนั อยู่ที่ 2.5% จากเดิมที่คาดว่าจะขึ ้น 2 ครัง้ และ Fed ส่งสัญญาณชะลอ
การลดงบดุล (Balance Sheet) ตังแต่
้ เดือน ก.ย. 2562
ยุโรป ประเทศสมาชิกหลายประเทศยังเผชิญปั ญหาความไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศ อาทิ
อิตาลี, สเปน, ฝรั่งเศส, อังกฤษ (Brexit) เป็ นต้ น รวมถึงผลกระทบจากสงครามการค้ าเห็นได้ จาก
ดัชนีชี ้นําเศรษฐกิจส่งสัญญาณชะลอ คือ PMI ภาคการผลิตชะลอตัวแตะระดับตํ่าสุดในรอบ 3 ปี
1 เดือน และเงินเฟ้อล่าสุด เดือน พ.ค. ขยายตัว 1.2% จึงเชื่อว่าธนาคารกลางยุโรป (ECB) ยัง
จําเป็ นต้ องคงอัตราดอกเบี ้ยตํ่าที่ 0% (ตังแต่
้ มี.ค. 2559) ต่อไป ซึง่ ในรอบการประชุมต้ นเดือน มิ.ย.
ที่ผ่านมา ECB ได้ ระบุวา่ จะคงดอกเบี ้ยตํ่าต่อไปอย่างน้ อยจนถึงช่วง 2H63 จากเดิม ECB เคยระบุ
ว่าจะคงดอกเบี ้ยจนถึงช่วงปลายปี 2562
อังกฤษ ยังไม่สามารถหาข้ อสรุปจากการถอนตัวออกจากยุโรป (Brexit) ได้ หลังจากเลือ่ นวันถอน
ตัวออกไปเป็ นวันที่ 31 ต.ค. 2562 จากเดิม 29 มี.ค. 2562 และมีโอกาสจะล่าช้ ากว่าเดิม หลังจาก
นางเทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรี องั กฤษได้ ประกาศลาออกจากตําแหน่ง ในวันที่ 24 พ.ค. 2562 ที่
ผ่านมามีผลวันที่ 7 มิ.ย. 2562 ซึง่ นายกรัฐมนตรี คนใหม่ที่จะเข้ ามาบริ หารประเทศต่อจะต้ อง
เดินหน้ าผลักดันการเจรจา Brexit ต่อไป ซึง่ หากเจรจาสําเร็จทันกําหนดการ อังกฤษจะสามารถ
ถอนตัวจากยุโรปแบบมีข้อตกลงทางการค้ า (Soft Brexit) แต่หากอังกฤษไม่สามารถเจรจาและ
บรรลุข้อตกลงได้ ทนั กําหนด จะส่งผลให้ องั กฤษถอนตัวจากยุโรปแบบไม่มีข้อตกลงการค้ า (No
Deal Brexit) ซึง่ หากเป็ นในกรณีหลัง จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอังกฤษอย่างมาก จากความ
เสี่ยงดังกล่าว จึงเชื่อว่าปี นี ้ธนาคารกลางอังกฤษ (BOE) น่าจะยังยืนดอกเบี ้ยไปอีกระยะหนึง่
หลังจากที่ปี 2560 และ 2561 อังกฤษได้ ขึ ้นดอกเบี ้ย รวม 2 ครัง้ 0.5% ล่าสุดอยู่ที่ 0.75%
ญี่ปุ่น เศรษฐกิจยังฟื น้ ตัวล่าช้ า ผลจากสังคมผู้สงู อายุทําให้ การใช้ จ่ายเพื่อบริ โภคค่อนข้ างตํ่า
ขณะทีอ่ ตั ราเงินเฟ้อยังทรงตัวตํ่า ล่าสุด เดือน เม.ย. ขยายตัว 0.9%yoy และตังแต่
้ วนั ที่ 1 ต.ค.
2562 ญี่ปนจะปรั
ุ่
บขึ ้นภาษี Sales tax จาก 8% เป็ น 10% ทําให้ เชื่อว่ญี่ปนยั
ุ่ งจําเป็ นต้ องดําเนิน
นโยบายการเงินผ่อนคลายต่อไปอีกระยะหนึง่ เพือ่ ประคองเศรษฐกิจ และลดผลกระทบจากการขึ ้น
ภาษี กล่าวคือคงดอกเบี ้ย -0.1% (ตังแต่
้ ม.ค. 2559) และคงวงเงิน QQE ที่ 80 ล้ านล้ านเยนต่อปี
และในรอบการประชุมเดือน เม.ย. ที่ผ่านมา ธนาคารกลางญี่ปนุ่ (BOJ) ได้ สง่ สัญญาณว่าจะยัง
ดําเนินนโยบายการเงินผ่อนคลายต่อเนื่องไปจนถึงช่วง 2Q63
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นโยบายการเงินประเทศพัฒนาแล้ ว

ทีม่ า: Bloomberg

กลุ่มประเทศกําลังพัฒนา เริ่ มเห็นบางประเทศปรับลดดอกเบี ้ยลง คือ
นิวซีแลนด์ ลดอัตราดอกเบี ้ยนโยบายจาก 1.75% เป็ น 1.5% (ลดครัง้ แรกในรอบ 2 ปี 6 เดือน)
นับเป็ นระดับตํ่าสุดเป็ นประวัติการณ์ เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อเดือนงวด 1Q62 ขยายตัว 1.5%yoy
ตํ่ากว่าเป้าที่ตงไว้
ั ้ ที่ 2%
ออสเตรเลีย ลดดอกเบี ้ยจาก 1.5% เหลือ 1.25% (ลดครัง้ แรกในรอบ 2 ปี 10 เดือน) นับเป็ นระดับ
ตํ่าสุดเป็ นประวัติการณ์ ด้ วยสาเหตุที่คล้ ายกับนิวซีแลนด์ คือ อัตราเงินเฟ้อเดือนงวด 1Q62
ขยายตัว 1.8%yoy ตํ่ากว่าเป้าที่ตงไว้
ั ้ ที่ 2.5%
ขณะทีป่ ระเทศอื่นๆในเอเชียที่ลดดอกเบี ้ยได้ แก่ อินเดียลด 2 ครัง้ ๆละ 0.25% ในเดือน ก.พ. และมี
แนวโน้ มจะลดลงอีก ตามมาด้ วยมาเลเซีย และฟิ ลปิ ปิ นส์ที่ทยอยลดดอกเบี ้ย 1 ครัง้ 0.25% ใน
เดือน พ.ค. 2562 ที่ผ่านมา
อินเดีย เป็ นประเทศแรกในแถบเอเชียที่ลดอัตราดอกเบี ้ยนโยบาย โดยปรับลดไปแล้ ว 3 ครัง้ ๆละ
0.25% รวม 0.75% คือ ลดครัง้ แรกเดือน ก.พ. (และครัง้ ที่ 2 เดือน เม.ย.) จนล่าสุดดอกเบี ้ยอยู่ที่
ระดับ 5.75 เนื่องจากอัตราเงินเฟ้ออินเดีย ล่าสุด เดือน เม.ย. ขยายตัว 2.92% ตํ่ากว่าเป้าเงินเฟ้อ
ของธนาคารกลางอินเดีย (RBI) ที่ 4% จึงคาดว่าอินเดียน่าจะยังมีโอกาสลดดอกเบี ้ยได้ อีกในปี นี ้
มาเลเซีย เป็ นประเทศที่ 2 ในแถบเอเชียที่ลดอัตราดอกเบี ้ยนโยบาย คือ เดือน พ.ค. มาเลเซียปรับ
ลดดอกเบี ้ยจาก 3.25% อยู่ที่ 3.0% (ลดครัง้ แรกในรอบ 2 ปี 10 เดือน) เนื่องจากการส่งออกของ
มาเลเซียหดตัว 2 เดือนติดต่อกัน จากราคาปาล์มตกตํ่า (มาเลเซียเป็ นผู้ผลิตปาล์มอันดับ 2 ของ
โลก) ประกอบกับอัตราเงินเฟ้อของมาเลเซียยังตํ่า ล่าสุดเดือน เม.ย. ขยายตัว 0.2% ลดลงจาก
จุดสูงสุดในปี ก่อนที่ 2.7% ในเดือน ม.ค. 2561
ฟิ ลิปปิ นส์ เป็ นประเทศที่ 3 ในแถบเอเชียที่ลดอัตราดอกเบี ้ยนโยบาย คือ เดือน พ.ค. ลดดอกเบี ้ย
จาก 4.75% ลงเป็ น 4.5% (ลดครัง้ แรกในรอบ 2 ปี 11 เดือน) เนื่องจากเศรษฐกิจฟิ ลิปปิ นส์ชะลอตัว
แรงหลังจาก GDP Growth งวด 1Q62 ขยายตัว 5.6%yoy ชะลอจาก 6.3% เมื่อ 4Q61 และตํ่ากว่า
เป้าของรัฐบาลฟิ ลิปปิ นส์ทกี่ ําหนดไว้ ราว 6-7% และอัตราเงินเฟ้อฟิ ลปิ ปิ นส์ชะลอตัวต่อเนื่องติดกัน
เป็ นเดือนที่ 6 ซึง่ ล่าสุด เดือน พ.ค. เงินเฟ้อขยายตัว 3.2% ใกล้ ระดับตํ่าสุดในรอบ 1 ปี 4 เดือน
อินโดนีเซีย แม้ ปีนี ้ยังคงอัตราดอกเบี ้ยนโยบายไว้ ที่ 6% แต่เศรษฐกิจของอินโดนีเซียเริ่ มมี
สัญญาณชะลอตัว เห็นได้ จากการส่งออกของอินโดนีเซียหดตัวต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 6 จาก
ผลกระทบของสงครามการค้ า และราคาพลังงานที่ลดลง (อินโดนีเซียส่งออกพลังงาน เช่น นํ ้ามัน
และก๊ าซ ถึง 90% ของการส่งออกรวม) โดยรวมส่งผลให้ GDP Growth งวด 1Q62 ของอินโดนีเซีย
ขยายตัว 5.07% ชะลอจาก 5.2% งวด 4Q61 และแตะระดับตํ่าสุดในรอบ 1 ปี ทําให้ ตลาดคาดว่า
อินโดนีเซียมีโอกาสลดดอกเบี ้ย 1 ครัง้ ในช่วง 2H62
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ทีม่ า: Bloomberg

เงินเฟ้อมีแนวโน้มทรงตัว หนุน กนง. ใช้นโยบายดอกเบี้ยต่ําต่อไป
ด้ วยเศรษฐกิจที่ชะลอตัวข้ างต้ น ประกอบกับอัตราเงินเฟ้อที่มีแนวโน้ มชะลอตัว สะท้ อนจากช่วง 5
เดือนแรกของปี นี ้ เงินเฟ้อเฉลี่ยอยู่ที่ 0.92% สาเหตุสําคัญมาจากราคาสินค้ ากลุม่ อาหารสดเพิ่มขึ ้น
เพราะสภาพอากาศที่ร้อนกว่าปกติ อาทิเช่น ผักผลไม้ เพิ่มขึ ้น 11.1%, ข้ าว-แป้ง เพิม่ ขึ ้น 3.74%,
เนื ้อสัตว์เพิ่มขึ ้น 3.26% เป็ นต้ น เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนกว่าปกติตามปรากฎการณ์เอลนีโญ
นับตังแต่
้ เดือน ม.ค. 2562 จนถึง ส.ค. 2562 เป็ นอย่างน้ อย
อย่างไรก็ตามเนื่องจากนักวิเคราะห์กลุม่ พลังงานมีการปรับลดสมมติฐานราคานํ ้ามันดิบดูไบปี
2562 เหลือ 60 เหรี ยญจากเดิม 65 เหรี ยญ และปี 2563 เป็ นต้ นไปเหลือ 65 เหรี ยญจากเดิม 70
เหรี ยญ แต่ยงั คงสมมติฐานเงินบาทที่ 32 บาท/เหรียญฯในปี 2562-2563 ทําให้ ASPS ปรับลด
คาดการณ์เงินเฟ้อใหม่ ณ.สิ ้นปี อยูท่ ี่ 1.44% จากเดิมคาด 1.74% ส่งผลให้ เงินเฟ้อเฉลีย่ ทังปี
้ 2562
อยู่ที่ 1.08% (จากเดิมคาด 1.26%)
ทังนี
้ ้เงินเฟ้อทีย่ งั มีแนวโน้ มตํ่ากว่าอัตราดอกเบี ้ยนโยบายที่ 1.75% ประกอบกับเศรษฐกิจไทยในปี
2562 มีสญ
ั ญาณชะลอตัว และทิศทางของดอกเบี ้ยโลกที่มีแนวโน้ มเข้ าสูว่ ฎั จักรดอกเบี ้ยขาลงตามที่
กล่าวไปข้ างต้ น ทําให้ ASPS คาด กนง. มีโอกาสยืนหรื อลดอัตราดอกเบี ้ยนโยบายในช่วงที่เหลือของ
ปี ภายหลังจากได้ ปรับขึ ้นดอกเบี ้ยไปแล้ ว 1 ครัง้ 0.25% เป็ น 1.75% เมื่อปลายปี 2561
อัตราเงินเฟ้อ และอัตราดอกเบีย้ นโยบายของไทย

ทีม่ า: ASPS
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