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IMF คงประมาณการเศรษฐกิ จโลกโต 3.9% แต่เตือนความเสี่ยงสูงขึน้ แม้ในระยะสัน้
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ IMF ให้มุมมองเศรษฐกิจโลกในรายงาน World Economic Outlook (WEO) update เดือน
กรกฎาคม โดยคงประมาณการการเติบโตเศรษฐกิจโลกไว้ท่ี 3.9% สาหรับปี 2018 และ 2019 เหมือนมุมมองเมื่อเดือนเมษายน แต่
เตือนว่าการตอบโต้ทางภาษีระหว่างสหรัฐฯ กับจีนและประเทศอื่นๆ อาจทาให้เศรษฐกิจชะลอลงและตลาดการเงินตึงตัวได้ทนั ที
มองสหรัฐฯ เติ บโตแข็งแกร่งคนเดียวในช่วงนี้
IMF ใช้คาว่า “Less Even Growth” เป็ นคาจากัดความของการทีเ่ ศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังเติบโตได้ดมี าก แต่เศรษฐกิจยุโ รป ญีป่ ุ่น และส
หราชอาณาจักร มีทศิ ทางที่ชะลอลงจากที่มองไว้เดิมชัดเจน นอกจากนี้ ยังมองว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกถึงจุ ดสูงสุดแล้ว
(plateaued) เนื่องจากนโยบายกระตุน้ เศรษฐกิจทีย่ งั ใช้อยู่ตอนนี้ เช่น ดอกเบีย้ ระดับต่า QE ของยุโรปและญีป่ ุน่ หรือการลดภาษีเงิน
ั ่ ช่ ะลอ
ได้ของสหรัฐฯ จะค่อยๆ หมดลง โดยประเมินว่าการขยายตัวของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว (Advanced Economies) จะเป็ นฝงที
ลงในระยะต่อไป

สงครามการค้าอาจทาให้ GDP โลกลดลง 0.5%
IMF ประเมินว่าหากการตอบโต้ทางภาษีระหว่างสหรัฐฯ และประเทศอื่นๆ ยังดาเนินต่อไปตามทีป่ ระกาศไว้ และทาให้ค วามเชื่อมัน่
ของภาคธุรกิจลดลง จะทาให้ GDP โลกลดลง 0.5% จากประมาณการเดิมภายในปี 2020 ซึง่ ใกล้เคียงกับ JP Morgan ทีค่ าดว่า
GDP โลกในช่วง 1-2 ปี ขา้ งหน้าจะลดลง 0.4% หากสหรัฐฯ ตัง้ กาแพงภาษี 10% และโดนตอบโต้จากประเทศอื่นในลักษณะเดียวกัน
เตือนตลาดการเงิ นอย่าประมาท

อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ทีใ่ กล้เป้าหมาย 2% ในขณะทีม่ แี รงกดดันด้านต้นทุนจากทัง้ ราคาพลังงานและกาแพงภาษี อาจส่งผลให้
อัตราเงินเฟ้อสูงกว่าที่คาด ซึง่ อาจทาให้เฟดปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ มากกว่าทีต่ ลาดประเมินไว้ ซึง่ IMF มองว่าเป็ นความเสีย่ งต่อ
เงินทุนเคลื่อนย้ายจากตลาดเกิดใหม่ รวมทัง้ ค่าเงินดอลลาร์ทจ่ี ะแข็งค่าได้มากขึน้ นอกจากนี้ IMF ยังให้ความเห็นว่าตลาดอาจจะ
ปรับฐานราคาสินทรัพย์ (re-pricing) หากสัญญาณของการชะลอตัวของเศรษฐกิจหรือกาไรของภาคธุรกิจเริม่ ชัดขึน้
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มีโอกาสสูงที่ IMF จะปรับลดประมาณการเศรษฐกิจโลกในการประเมินครัง้ ถัดไปในเดือนตุลาคม เนื่องจากการประมาณการใน
ครัง้ นี้ ย ัง ไม่ ไ ด้น าป จั จัย เรื่อ งสงครามการค้า เข้า มาอย่ า งเต็ม ที่ โดยในระยะหลัง มีส ัญ ญาณการชะลอตัว ของการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมให้เห็นแล้ว
ในมุมของตลาดเงินและตลาดทุน การทีใ่ นครึง่ ปี หลังมีโอกาสผิดหวังจากการปรับลดประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจและกาไรของ
ภาคธุรกิจ โดยเฉพาะกลุ่มผูส้ ง่ ออกสินค้าอุตสาหกรรม น่าจะทาให้ตลาดยังมีความผันผวนสูง เรามองว่าภาวะตลาดปิ ดรับความ
เสีย่ ง (Risk Off) ยังเกิดขึน้ ต่อ
เรามองว่าผูป้ ระกอบการและนักลงทุนควรระมัดระวังความเสีย่ งจากค่าเงินอ่อน จากภาวะตลาด Risk Off รวมถึงปจั จัยพืน้ ฐาน
ทีจ่ ะสนับสนุนการขึน้ ดอกเบีย้ ต่อไปของเฟด ซึง่ แน่นอนว่าจะขึน้ ดอกเบีย้ ได้เร็วกว่า ธปท.
เรามองว่า ธปท. เห็นความเสีย่ งของเศรษฐกิจโลกทีเ่ พิม่ ขึน้ แม้ว่าจะยังไม่เห็นผลกระทบต่อตัวเลขเศรษฐกิจไทยในช่วงทีผ่ ่าน
มา โดยน่ าจะเริม่ เห็นในตัวเลขการส่งออกของเดือนกรกฎาคมทีจ่ ะประกาศออกมาในเดือนสิงหาคม และกว่าจะเห็นกระท บ
ตัวเลข GDP อาจจะเป็ นการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาส 3 ในเดือนพฤศจิกายน ดังนัน้ เราคาดว่า ธปท. จะยังคงอัตรา
ดอกเบีย้ นโยบายที่ 1.5% ไปก่อนในปี น้ี
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