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กนง. ส่งสัญญาณขึน้ ดอกเบีย้
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติ 5 ต่อ 2 เสียงให้คงอัตราดอกเบีย้ นโยบายที่ 1.5% ในการประชุมวันที่ 19 กันยายน แต่
ส่งสัญญาณการขึน้ อัตราดอกเบี้ยนโยบายในอนาคต โดยเพิม่ ข้อความ “แต่การดาเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากในระดับ
ปจั จุบนั จะทะยอยลดความจาเป็ นลง” ในผลการประชุมคราวนี้ ซึง่ ไม่มใี นผลการประชุมครัง้ ก่อน
Krungthai Macro Research คาดการณ์ว่า กนง. จะปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ นโยบายในการประชุมเดือนธันวาคมนี้ และจะรอดูผลก่อน
จะปรับขึน้ อีกครัง้ ในช่วงครึง่ หลังของปี 2019

เปรียบเทียบการส่งสัญญาณของ กนง. กับ Fed
อัตราดอกเบีย้ นโยบายของไทยไม่ได้มกี ารปรับเปลีย่ นมาเป็ นเวลากว่า 3 ปี โดยครัง้ สุดท้ายคือลดลงจาก 1.75% เหลือ 1.5% เมื่อ
เมษายน 2015 และเศรษฐกิจไทยเจอกับอัตราดอกเบีย้ ขาขึน้ ครัง้ ล่าสุดนานมาแล้วเมื่อปี 2010-2011 ดังนัน้ การส่งสัญญาณให้ทุก
ภาคส่วนมีการเตรียมตัวจึงจาเป็ น
สถานการณ์ของไทยคล้ายกับของสหรัฐฯ ในช่วงปี 2015 หลังจากทีธ่ นาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) คงอัตราดอกเบีย้ ที่ 0-0.25% มาเป็ น
ระยะเวลานานตัง้ แต่ปี 2008 โดยในการประชุม Fed เดือนกันยายน ปี 2015 มี 1 เสียงจาก 10 เสียงให้ปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ ซึง่
เป็ นสัญญาณสาคัญของการปรับทิศทางนโยบายการเงิน ก่อนมีมติเอกฉันท์ปรับขึน้ เป็ น 0.25-0.5% ในเดือนธันวาคมปี 2015
อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ Fed ขึน้ ดอกเบีย้ ในครัง้ นัน้ ตลาดการเงินทัวโลกเกิ
่
ดความผันผวนอย่างหนักทาให้ Fed ไม่สามารถปรับขึน้
อัตราดอกเบีย้ ต่อได้ และต้องรอถึงธันวาคมปี 2016 จึงจะสามารถทาได้อกี ครัง้ ซึง่ เป็ นจุดเริม่ ต้นอย่างแท้จริงของอัตราดอกเบีย้ ขาขึน้
ของสหรัฐฯ โดยก่อนการปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ ในเดือนธันวาคม ปี 2016 Fed ได้สง่ สัญญาณในเดือนกันยายนค่อนข้างชัดเจนเพราะ
มีถงึ 3 เสียงจาก 10 เสียงทีใ่ ห้ปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้
กนง. 2018

Fed 2015

Fed 2016

Vote ครัง้ ก่อนหน้า

คงอัตราดอกเบีย้
แต่ 1 เสียงให้ขน้ึ

คงอัตราดอกเบีย้

คงอัตราดอกเบีย้
แต่ 1 เสียงให้ขน้ึ

Vote กันยายน*

คงอัตราดอกเบี้ย
แต่ 2 เสียงให้ขนึ้

คงอัตราดอกเบี้ย
แต่ 1 เสียงให้ขนึ้

คงอัตราดอกเบี้ย
แต่ 3 เสียงให้ขนึ้

Vote ครัง้ ถัดไป

คงอัตราดอกเบีย้
แต่ 1 เสียงให้ขน้ึ

คงอัตราดอกเบีย้
แต่ 2 เสียงให้ขน้ึ

Vote ธันวาคม*

ขึน้ อัตราดอกเบีย้

ขึน้ อัตราดอกเบีย้

* การประชุม กนง. และ Fed มีปีละ 8 ครัง้ แต่การประชุมเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม มีความพิเศษกว่าครัง้ อื่นๆ เนื่ องจากจะมีควบคู่
กับการประกาศประมาณการเศรษฐกิจ ซึง่ นับเป็นข้อมูลล่าสุดทีค่ ณะกรรมการได้รบั สาหรับการพิจารณาทิศทางนโยบายการเงิน
Source: BOT, Federal Reserve; 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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หลายตัวแปรทาให้ กนง. ระมัดระวังในการขึ้นดอกเบี้ย
นอกเหนือจากปจั จัยในประเทศ โดยเฉพาะการเติบโตทางเศรษฐกิจทีเ่ พิง่ จะมีการกระจายตัวดีขน้ึ บ้างในระยะหลัง ปจั จัยภายนอกก็
เป็ นอีกตัวแปรสาคัญของการปรับอัตราดอกเบีย้ นโยบายในช่วงนี้
ปจั จัยแรกคือสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ที่ล่าสุดสหรัฐฯ ประกาศจะเริม่ เก็บภาษีนาเข้า 10% กับสินค้าจากจีนมูลค่า 2
แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตัง้ แต่วนั ที่ 24 กันยายนนี้ และจะเพิม่ อัตราภาษีเป็ น 25% ในปี 2019 และอาจจะเก็บภาษีเพิม่ กับสินค้าอีก
กว่า 2.6 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หากจีนตอบโต้ ซึ่งการประกาศมาตรการภาษีดงั กล่าวออกมาทาให้ลดโอกาสในการเจรจากั บ
ทางการจีน
ทัง้ นี้ ตัง้ แต่ ส หรัฐ ฯ เริ่ม เก็บ ภาษี น าเข้า ในปี 2018 เศรษฐกิจ จีน ก็ไ ด้ช ะลอตัว ลงตามล าดับ สะท้อ นจากการลดลงของดัช นี
Manufacturing PMI จนมาถึงจุดต่าสุดในรอบ 14 เดือนในเดือนสิงหาคมทีผ่ ่านมา เช่นเดียวกันกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ Shanghai
Composite ที่ยงั ลดลงอย่างต่ อเนื่อง และอยู่ในระดับต่ าใกล้เคียงกับเมื่อปี 2016 ที่ทาให้ตลาดการเงินโลกผันผวนอย่างหนัก
นอกจากนี้ นักวิเคราะห์ต่างประเทศประเมินว่าเศรษฐกิจจีนจะชะลอตัวลงและจะมีการจ้างงานลดลงกว่า 7 แสนตาแหน่งหากสงคราม
การค้ายังดาเนินต่อไป ซึง่ ไม่เป็ นผลดีต่อเศรษฐกิจไทยทีม่ จี นี เป็ นตลาดส่งออกสาคัญ
ดัชนี ตลาดหลักทรัพย์ Shanghai Composite
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ดัชนี ณ 18 กันยายน ลดลง 24% จากจุดสูงสุดในเดือนมกราคม

Source: BOT, Federal Reserve, CEIC; 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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อีกปจั จัยคือความผันผวนในตลาดเงินและตลาดทุนของตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets: EM) ซึง่ ทาให้ค่าเงินบาทมีแนวโน้มแข็ง
ค่าขึน้ เมื่อเทียบกับค่าเงินเพื่อนบ้าน เนื่องจากไทยมีเสถียรภาพระบบการเงินที่ดกี ว่า อย่างไรก็ตาม การแข็ งค่าของเงินบาทส่งผล
กระทบต่อความสามารถในการทากาไรของผูป้ ระกอบการส่งออกหากไม่ได้ป้องกันความเสีย่ ง เห็นได้จากมูลค่าการส่งออก 7 เดือน
แรกของปี น้ใี นรูปเงินบาททีโ่ ตเพียง 1.2%YOY ในขณะทีโ่ ตถึง 10.6%YOY ในรูปดอลลาร์สหรัฐฯ นอกจากนี้ บาทแข็ง อาจส่งผลให้
ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ทแ่ี ข่งขันสูงกับเพื่อนบ้าน เช่น ข้าว และยางพาราลดลงได้
แม้ว่าประเทศเพื่อนบ้างหลายประเทศได้ปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ ไปบ้างแล้ว เช่น อินโดนีเซีย (+25 bps) และฟิ ลปิ ปิ นส์ (+50 bps) ใน
เดือนที่ผ่านมา แต่กย็ งั ไม่ได้ช่วยให้ค่าเงินมีเสถียรภาพได้ โดยอินโดนีเซียยังโดนเพ่งเล็งในเรื่องการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด ส่วน
ฟิลปิ ปิ นส์ในเรื่องของอัตราเงินเฟ้อทีพ่ ุ่งสูงสุดในรอบ 9 ปี ในเดือนสิงหาคมทีผ่ ่านมา
การแข็งค่าของค่าเงิ นบาทเทียบกับเงิ นสกุลต่างๆ ตัง้ แต่ต้นเดือนสิ งหาคมจนถึง 17 กันยายน 2018
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ผลการ vote และการสื่อสารของ กนง. ในครัง้ นี้เป็ นสัญญาณทีช่ ดั เจนของการปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ ในอนาคตอั นใกล้ ซึง่ เรา
มองว่าจะเป็ นการประชุมเดือนธันวาคมนี้หากปจั จัยภายนอกประเทศทีม่ ผี ลต่อแนวโน้มเศรษฐกิจไทยและค่าเงินบาท ได้แก่
การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน และความผันผวนในตลาดเงินและตลาดทุนของตลาดเกิดใหม่ ไม่รุนแรงมากนัก
ด้วยอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ทอ่ี ยู่ในระดับต่า และเสถียรภาพการเงินทีด่ ี แรงกดดันของการขึน้ อัตราดอกเบีย้ อย่างต่อเนื่องจึงมี
น้อยกว่าประเทศเพื่อนบ้านมาก เราคาดว่า กนง. จะรอดูผลก่อนจะปรับขึน้ อีกครัง้ ในช่วงครึง่ หลังของปี 2019
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