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เศรษฐกิ จไทยโต 4.6% ในไตรมาส 2 ประเมิ นทัง้ ปี 2018 โต 4.5%
สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.) รำยงำนเศรษฐกิจไทยในไตรมำส 2 โต 4.6%YOY (YOY
หมำยถึง เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ทแ่ี ล้ว) ซึง่ ดีกว่ำทีต่ ลำดคำดกำรณ์ท่ี 4.4%YOY และปรับปรุงตัวเลขไตรมำส 1 ทีผ่ ่ำนมำเป็ นโต
ได้ 4.9%YOY จำกเดิม 4.8%YOY ทำให้ในครึง่ ปี แรกเศรษฐกิจไทยขยำยตัวได้ 4.8%YOY นอกจำกนี้ สศช. คงช่วงกำรประมำณ
กำรเศรษฐกิจปี 2018 ไว้ท่ี 4.2%-4.7%

Krungthai Macro Research ยังคงประมำณกำรเศรษฐกิจไทยปี 2018 ไว้ท่ี 4.5% เช่นเดิม โดยมองว่ำเศรษฐกิจในครึง่ ปี หลังยัง
สำมำรถเติบโตได้ต่อเนื่องแต่จะไม่รอ้ นแรงเหมือนช่วงครึง่ ปี แรก
ภาคเกษตรเติ บโตมากเป็ นพิ เศษในช่วงครึง่ ปี แรกจากปัจจัยชัวคราว
่
จึงน่ าจะลดความร้อนแรงลง
เมื่อดู momentum ของเศรษฐกิจ ซึง่ จะดูจำกตัวเลขกำรเติบโตแบบ QOQ SA หรือกำรเติบโตเทียบกับไตรมำสก่อนหน้ำแบบปรับ
ปจั จัยฤดูกำล (เช่น ปรับเพื่อชดเชยกำรที่วนั ทำงำนในไตรมำส 2 น้อยกว่ำไตรมำสอื่นเนื่องจำกหยุดสงกรำนต์ เป็ นต้น) จะเห็นว่ำ
ภำคเกษตรในช่วงครึง่ ปี แรกโตเฉลีย่ 10.9%QOQ SA (1Q = 11.5%; 2Q = 10.3%) จำกสภำพอำกำศทีเ่ อือ้ อำนวยซึง่ เป็ นเพียง
ปจั จัยชัวครำว
่
จึงคำดว่ำจะลดควำมร้อนแรงลงในครึง่ ปี หลัง ทัง้ นี้ กำรเติบโตมำกเป็ นพิเศษของภำคเกษตรในช่วงครึง่ ปี แรก เป็ นถึง
เกือบ 2 ใน 3 ของแหล่งทีม่ ำของกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจไทยในภำพรวม
ภาคเกษตรใน 1H2018 เติ บโตมากกว่า +2 Standard Deviation
ของค่าเฉลี่ยในอดีต

ภาคเกษตรใน 1H2018 เป็ นเกือบ 2 ใน 3 ของ
แหล่งที่มาของการขยายตัวของ GDP
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* Share ภำคเกษตรประมำณ 9% ใน GDP

Source: NESDB; Analysis by Krungthai Macro Research
This report is not intended to provide the basis for any evaluation of the financial instruments discussed herein. The information was obtained from various sources; we do not
guarantee its accuracy or completeness. In particular, information provided herein should be regarded as indicative, preliminary and for illustrative purposes only. There is no
representation that any transaction can execute at such terms or price.
Information provided in this report is not intended to constitute legal, tax or accounting advice in relation to entering into any transaction and does not have regard to the particular
needs of any specific person who may receive this report. Clients should consult their own financial advisors regarding the appropriateness of investing in any investment
strategies discussed or recommended in this report and should understand that statements regarding future prospects may not be realized. While all information this presentation
has been produced or compiled from sources believed to be reliable, the Bank makes no representation as to its accuracy or completeness.
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เศรษฐกิ จไทยโต 4.6% ในไตรมาส 2 ประเมิ นทัง้ ปี 2018 โต 4.5%
เศรษฐกิ จนอกภาคเกษตรเริ่มแผ่วลงในไตรมาส 2 และมีแรงปะทะเพิ่ มมากขึน้ ในครึง่ ปี หลัง
เศรษฐกิจนอกภำคเกษตรเติบโต 0.2%QOQ SA ในไตรมำส 2 ลดลงจำก 0.8% QOQ SA ในไตรมำส 1 เป็ นผลหลักจำก
ภำคอุตสำหรกรรมทีไ่ ม่ขยำยตัว และธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับกำรท่องเทีย่ วอย่ำงโรงแรมและร้ำนอำหำร รวมถึงกิจกรรม กำรก่อสร้ำงที่
ชะลอตัวลง
เศรษฐกิ จนอกภาคเกษตรเริ่มแผ่วลงในไตรมาส 2
Unit: %QOQ SA
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Krungthai Macro Research มองว่ำเศรษฐกิจนอกภำคเกษตรยังสำมำรถขยำยตัวได้ในครึง่ ปี หลัง และอำจจะดีขน้ึ กว่ำในไตรมำส 2
ทีผ่ ่ำนมำได้ โดยเฉพำะในกิจกรรมกำรก่อสร้ำงเนื่องจำกส่วนที่ชะลอลงคือกำรก่อสร้ำงของภำครัฐเป็ นหลัก (ก่อสร้ำงภำคเอกชน
1.1%QOQ SA ภำครัฐ -6%QOQ SA) อย่ำงไรก็ตำม แรงปะทะ หรือ headwinds มีมำกขึน้ ในภำคอุตสำหกรรม จำกกำรเก็บภำษี
นำเข้ำระหว่ำงจีนและสหรัฐฯ ทีเ่ ริม่ ขึน้ แล้วในไตรมำส 3 และควำมเสีย่ งทีก่ ำลังซือ้ จำกประเทศตลำดเกิดใหม่ (Emerging Market)
เช่น ตุรกี รัสเซีย และอินโดนีเซีย จะชะลอลงจำกภำวะกำรเงินตึงตัวและค่ำเงินอ่อนค่ำ
มุมมองของ Krungthai Macro Research
•

เรำมองว่ำ ธปท. จะยังไม่เร่งปรับอัตรำดอกเบีย้ นโยบำยขึน้ ในปี น้ี แม้ว่ำเศรษฐกิจไตรมำส 2 ขยำยตัวได้มำกกว่ำทีค่ ำด เพรำะ
มำจำกปจั จัยชัวครำวของภำคเกษตรเป็
่
นส่วนใหญ่ ส่วนเศรษฐกิจนอกภำคเกษตรไม่ได้เติบโตร้อนแรง ซึง่ อีกตัวเลขทีใ่ ห้ภำพ
ไปในทิศทำงเดียวกันคือกำรทีค่ ุณภำพสินเชื่อของระบบธนำคำรพำณิชย์ยงั ไม่ได้มที ศิ ทำงดีขน้ึ ชัดเจนนัก
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