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ทำไม IMF ถึงปรับลดคำดกำรณ์?
1) การเติบโตทางเศรษฐกิจมีความสมดุลน้อยลงกว่าทีค่ าดไว้ จากวัฏจักรการเติบโตของแต่ละประเทศทีแ่ ตกต่างกัน โดยเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ ยังเติบโตได้ดมี าก แต่เศรษฐกิจจีน ยุโรป ญีป่ นุ่ และสหราชอาณาจักร มีทศิ ทางทีช่ ะลอลงจากทีม่ องไว้เดิมชัดเจน ส่วน
ประเทศในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging countries, EM) อยู่ในช่วงต้นวัฏจักรการฟื้นตัวเศรษฐกิจ ขณะทีค่ วามเสีย่ งด้านลบเพิม่
มากขึน้
2) การเพิม่ ขึน้ ของราคาน้ามันดิบในช่วงทีผ่ ่านมา ทาให้มกี ารปรับเพิม่ การเติบโตของประเทศทีส่ ง่ ออกน้ามัน (ได้แก่ ประเทศอิรกั
อิหร่าน ลิเบีย เวนเนซุเอลา และเยเมน) และปรับลดมุมมองของกลุ่มประเทศทีน่ าเข้าน้ามัน ซึง่ เป็ นกลุ่มใหญ่กว่า
3) แนวโน้มการยืดเยือ้ ของสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ จะส่งผลลบต่อการลงทุนและปริมาณการค้าโลก
4) สภาวะการเงินตึงตัว (Financial tension) ทีเ่ ปลีย่ นแปลงกระทันหัน จะก่อให้เกิดวิกฤตการเงินได้ โดยเฉพาะในกลุ่มตลาดเกิด
ใหม่ ทีม่ เี สถียรภาพการเงินอ่อนแอ ปจั จัยเสีย่ ง ได้แก่ การขึน้ ดอกเบีย้ ของ Fed และการปรับพอร์ตสินทรัพย์เสีย่ งของนักลงทุน
อย่างรุนแรง
อัตรำเงิ นเฟ้ อที่เร่งตัวสูงกว่ำที่คำด จะเป็ นสัญญำณให้ตลำดเงิ นตลำดทุนผันผวนมำกขึน้
IMF มองว่า แรงกดดันด้านต้นทุนราคาพลังงานทีเ่ พิม่ สูงขึน้ การขึน้ กาแพงภาษี และค่าจ้างแรงงานทีอ่ าจเร่งตัวขึน้ จากตลาดแรงงาน
ตึงตัว หลังอัตราเงินเฟ้อสหรัฐฯ เข้าใกล้อตั ราเงินเฟ้อเป้าหมาย 2% อาจส่งผลให้เงินเฟ้อสูงกว่าทีค่ าด ซึง่ อำจทำให้ Fed ปรับขึน้
อัตรำดอกเบี้ยนโยบำยมำกกว่ำที่ตลำดประเมิ นไว้
การปรับอัตราดอกเบีย้ นโยบายของ Fed ทีส่ งู กว่าทีค่ าดอาจทาให้ Risk appetite ของนักลงทุนเปลีย่ นกะทันหัน และปรับพอร์ตการ
ลงทุนในสินทรัพย์เสีย่ งอย่างรุนแรง ก่อให้เกิดความผันผวนของเงินทุนเคลื่อนย้ายในตลาดเกิดใหม่ รวมทัง้ ค่าเงินดอลลาร์ทจ่ี ะแข็ง
ค่าได้มากขึน้ และ Bond yield ทีป่ รับสูงขึน้ โดย ณ วันที่ 11 ตค ทีผ่ ่านมา ตลาดหุน้ ไทยปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงสูร่ ะดับต่ากว่า
1,700 จุดจากการโยกย้ายเงินทุนของนักลงทุนจากตลาดหุน้ เข้าสูต่ ราสารหนี้ เช่นเดียวกับทิศทางตลาดหุน้ ทัวโลกที
่
ล่ ดลง ไม่ว่าจะ
เป็ นตลาดหุน้ ฮ่องกง ตลาดหุน้ สหรัฐฯ ตลาดหุน้ ญีป่ นุ่ เนื่องจาก bond yield สหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึน้ สูร่ ะดับ 3.15%

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.

Research Note

10/10/2018

IMF ปรับลดคาดการณ์ การเติ บโตของเศรษฐกิ จโลกปี ให้จบั ตาเงิ นเฟ้ อกดดันดอกเบีย้ เฟด
อัตราเงิ นเฟ้ อแยกตามกลุ่มประเทศ และอัตราเงิ นเฟ้ อที่คาดการณ์

ที่มา: IMF Owrld Economic Outlook ตุลาคม 2018
หากพิจารณารูปอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ (รูปที่ 4 Consumer Inflation Expectations) จะเห็นได้ว่าตัง้ แต่ปี 2017 อัตราเงินเฟ้อ
คาดการณ์ของ IMF มีทศิ ทางขาขึน้ ชัดเจน สะท้อนให้เห็นว่า ในระยะข้างหน้า อัตราเงินเฟ้อสามารถเร่งตัวขึน้ มากกว่าทีค่ าด
โดยเฉพาะในกลุ่มตลาดเกิดใหม่และตลาดกาลังพัฒนา (EMDEs)
มุมมอง Krungthai Macro Research
•

ในมุมของตลาดเงินและตลาดทุน เรามองว่า แม้ความเสีย่ งจากการเร่งตัวของเงินเฟ้อมากกว่าทีค่ าดจะเพิม่ ขึน้ แต่ค่าเงินบาท
ยังคงมีทศิ ทางแข็งค่าในปี หน้า โดยคาดว่าจะอยู่ทร่ี ะดับ 32 บาท แต่เป็ นการแข็งค่าไม่มาก เนื่องจากสภาพคล่องทีย่ งั คงมีอยู่
ระดับสูงจากดุลบัญชีเดินสะพัดยังคงเกินดุล แม้มขี นาดน้อยลงตามรายได้ท่องเทีย่ วจากนักท่องเทีย่ วจีนชะลอลง จาก
ผลกระทบของสงครามการค้า และความไม่แน่นอนของตลาดโลก

•

เรำมองว่ำ โอกำสที่ ธปท. จะปรับขึน้ ดอกเบี้ยนโยบำยมีมำกขึน้ จากมุมมองของ IMF ทีเ่ ป็ นบวกมากขึน้ ต่อการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจไทย และอัตราเงินเฟ้อทีอ่ าจเร่งตัวขึน้ จากราคาต้นทุนพลังงาน ประกอบกับความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกทีค่ าด
ว่าจะส่งผลกระทบจากัดต่อการเติบโตของเศรษฐกิจไทย เนื่องจากเสถียรภาพทางการเงินทีแ่ ข็งแกร่ง โดยตลาดคาดว่าอัตรา
ดอกเบีย้ นโยบายจะปรับขึน้ สูร่ ะดับ 2.00% ในปี 2019

•

สาหรับตราสารหนี้ไทย อ้างอิงพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ของไทย ปจั จุบนั ผลตอบแทน (yield) อยู่ทร่ี ะดับ 2.88% เพิม่ ขึน้
34bps นับจากต้นปี สะท้อนให้เห็นว่า นักลงทุนมองอัตราเงินเฟ้อระยะยาวไทยสูงขึน้ ซึง่ มองว่าด้วยปจั จัยด้านเงินเฟ้อทีอ่ าจจะ
สูงกว่าทีต่ ลาดประเมิน จะทาให้ Bond yield ไทยมีแนวโน้ มปรับตัวเพิ่ มสูงขึน้ ต่อเนื่ อง ตามทิศทางพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ
10 ปี (US Treasury) ทีม่ โี อกาสปรับตัวขึน้ สูร่ ะดับ 3.50% ในปี หน้า

•

เรามองว่าผูป้ ระกอบการและนักลงทุนควรระมัดระวังความเสีย่ งจากค่าเงินอ่อน จากภาวะตลาด Risk Off ในระยะสัน้ รวมถึง
ปจั จัยพืน้ ฐานทีจ่ ะสนับสนุนการขึน้ ดอกเบีย้ ต่อไปของเฟดทีอ่ าจก่อให้เกิด panic sell ในตลาดสินทรัพย์เสีย่ งได้

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.

