EIC คาด กนง. คงดอกเบีย้ ในช่ วงที่เหลือของปี หลังลดดอกเบีย้ ลงมาที่ 0.5%
20 พฤษภาคม 2020
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กนง. มีมติให้ ลดอัตราดอกเบีย้ นโยบายลง 0.25% มาอยู่ท่ี 0.50% ต่ อปี ด้ วยมติ 4 ต่ อ 3 จากแนวโน้ ม
เศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อที่หดตัวมากกว่ าที่ประเมินไว้ และเสถียรภาพระบบการเงินที่เปราะบาง
มากขึน้
กนง. ประเมินว่ ามาตรการทางการเงินที่ดาเนินไปก่ อนหน้ า มีส่วนช่ วย ต่ อเสถียรภาพตลาดการเงิน
แต่ ยังแสดงความกังวลต่ อสถานการณ์ ของสหกรณ์ ออมทรัพย์ และเงินบาทที่อาจกลับมาแข็งค่ าขึน้
EIC คาด กนง. คงอั ต ราดอกเบี ย้ นโยบายในช่ ว งที่ เหลื อ ของปี นี ้ เพื่ อรอดู ผลของการผ่ อ นคลาย
มาตรการทางการเงินและมาตรการทางการคลังที่ได้ ดาเนินไป นอกจากนั น้ การดาเนินมาตรการ
ผ่ อนคลายนโยบายการเงินของ ธปท. ในช่ วงที่ ผ่านมาช่ วยให้ ภาวะการเงินไทยผ่ อนคลายลงบ้ าง
ในบางมิติ เช่ น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับลดลงมา
อย่ างไรก็ดี หากเศรษฐกิจไทยในช่ วงครึ่ งหลังของปี มีการหดตัวรุ นแรงขึน้ ต่ อเนื่องเมื่อเทียบกับครึ่ ง
แรก ก็อาจมีการผ่ อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมอีกได้ ในช่ วงไตรมาส 3 ของปี นีเ้ ป็ นอย่ างเร็ว

Key points
กนง. มี ม ติ ให้ ล ดอั ต ราดอกเบี ย้ นโยบายลง 0.25% มาอยู่ ท่ี 0.50% ต่ อ ปี ด้ วยมติ 4 ต่ อ 3 จากแนวโน้ ม
เศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อที่หดตัวมากกว่ าที่ประเมินไว้ และเสถียรภาพระบบการเงินที่เปราะบางมากขึน้
ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) วันที่ 20 พฤษภาคม 2020 กนง. มีมติ 4 ต่อ 3 เสียง (3 เสียงให้ คง
อัตราดอกเบี ้ยในครัง้ นี ้) ให้ ลดอัตราดอกเบี ้ยนโยบายจาก 0.75% มาอยู่ที่ 0.50% ต่อปี เนือ่ งจาก
• เศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้ มหดตัวมากกว่ าที่ประเมินไว้ โดยการท่องเที่ยวและการส่งออก
สินค้ าได้ รับผลกระทบจากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้ามากกว่าคาด ตามแนวโน้ มเศรษฐกิจโลกที่หดตัวรุนแรงและ
ผลกระทบจากมาตรการควบคุม การระบาดทั่วโลก ขณะที่อุปสงค์ในประเทศทัง้ การบริ โภคและการลงทุน
ภาคเอกชนหดตั ว กว่ า ที่ ป ระเมิ น ไว้ จากการว่ า งงานที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ น้ และมาตรการควบคุ ม การระบาด
ภายในประเทศ สาหรับอัตราเงินเฟ้ อทัว่ ไปเฉลี่ยทังปี
้ 2020 มีแนวโน้ มติดลบมากกว่าที่คาดไว้ เดิมตามราคา
พลังงานที่ลดลงเป็ นสาคัญ ขณะที่อตั ราเงินเฟ้ อพื ้นฐานอยู่ในระดับต่าต่อเนื่อง นอกจากนี ้ กนง. ยังมองว่า
การปรับลดอัตราดอกเบีย้ นโยบายลงจะช่วยสอดประสานกับมาตรการทางการเงินและการคลังที่ดาเนินไป
ก่อนหน้ านี ้ เพื่อบรรเทาปั ญหาสภาพคล่องของครัวเรื อนและธุรกิจ รวมทังสนั
้ บสนุนให้ เศรษฐกิจไทยทยอย
ฟื น้ ตัวได้ ในระยะต่อไป
• เสถี ยรภาพระบบการเงิน ที่ เปราะบางมากขึ น้ ตามภาวะเศรษฐกิ จ แม้ ว่า ธนาคารพาณิ ชย์ มี ระดับ
เงินกองทุนและเงินสารองที่เข้ มแข็ง แต่ในระยะข้ างหน้ ายังต้ องติดตามความเสี่ยงที่อาจสร้ างความเปราะบาง
ให้ เสถี ยรภาพของระบบธนาคารพาณิ ชย์ หากความสามารถในการชาระหนีข้ องลูก หนี ด้ ้ อยลงกว่ าคาด
โดยเฉพาะหลังมาตรการช่วยเหลือด้ านสภาพคล่องของภาครัฐทยอยสิ ้นสุดลง

• อย่ างไรก็ดี คณะกรรมการ 3 ท่ านออกเสียงให้ คงอัตราดอกเบีย้ นโยบายในรอบนี ้ เนื่องจาก ต้ องการ
ให้ เร่งรัดประสิทธิผลของมาตรการด้ านการเงินและสินเชื่อที่ได้ ประกาศไปแล้ ว ทังนี
้ ้คณะกรรมการฯ โดยรวมเห็นว่า
ควรผลักดัน ให้ สถาบันการเงินเร่ งปรับปรุ งโครงสร้ างหนีข้ องลูกหนี ้ โดยเฉพาะครัวเรื อนและธุรกิจ SMEs
ให้ เกิดผลในวงกว้ างมากขึ ้น และเร่ งรัดการให้ สินเชื่อผ่านโครงการต่าง ๆ ที่ได้ ออกมาก่อนหน้ าเพื่อแก้ ปัญหา
สภาพคล่องให้ ตรงจุดและทันการณ์
กนง. ประเมินว่ ามาตรการทางการเงินที่ดาเนินไปก่ อนหน้ า นีส้ ่ งผลให้ ตลาดการเงินมีเสถียรภาพขึน้ แต่ ยัง
แสดงความกังวลต่ อสถานการณ์ ของสหกรณ์ ออมทรั พย์ และเงินบาทที่อาจกลับมาแข็งค่ าขึน้ โดยหลัง ธปท.
ออกมาตรการดูแลเสถี ยรภาพตลาดการเงิน รวมทัง้ จัดตัง้ กองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่ องของการระดมทุนในตลาด
ตราสารหนี ้ (Corporate Bond Stabilization Fund: BSF) อัตราผลตอบแทนพัน ธบัต รรัฐ บาลปรับ ลดลงและอัต รา
ผลตอบแทนหุ้ นกู้ ที่ ซื อ้ ขายในตลาดรองผัน ผวนน้ อยลง ตลาดตราสารหนี ก้ ลับ มาท าหน้ า ที่ ได้ เป็ นปกติ ม ากขึ น้
อย่างไรก็ดี กนง. ให้ ติดตามสถานการณ์ ของสหกรณ์ ออมทรัพย์ที่อาจได้ รับผลกระทบจากการลงทุนในตราสารหนี ้
และสถานการณ์เงินบาทที่อาจกลับมาแข็งค่าขึ ้น ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อการฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจ

Implication
EIC คาด กนง. คงอัต ราดอกเบี ย้ นโยบายที่ 0.5% ในช่ วงที่ เหลือของปี นี ้ เพื่ อรอดู ผลของการผ่ อ นคลาย
มาตรการทางการเงินและมาตรการทางการคลังที่ได้ ดาเนินไปค่ อนข้ างมาก โดยมติ 4 ต่อ 3 ให้ ลดอัตราดอกเบี ้ย
นโยบายในรอบนี ้สะท้ อนได้ ว่า คณะกรรมการบางส่วนมีความต้ องการที่จะชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี ้ยนโยบายลง
เพื่อประเมินผลจากการผ่อนคลายนโยบายต่าง ๆ ที่ได้ ดาเนินไปค่อนข้ างมาก ไม่ว่าจะเป็ นการปล่อยสินเชื่ ออัตรา
ดอกเบี ้ยต่า การจัดตั ้งกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี ้ การเข้ าซื ้อพันธบัตรรัฐบาล
ไทย การลดอัตราดอกเบี ้ยนโยบาย และมาตรการอัดฉีดทางการคลัง
โดย EIC ประเมินว่า หากการหดตัวของเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สามของปี 2020 มีแนวโน้ มลดลง และภาพเศรษฐกิจ
โดยรวมเริ่มกลับมาฟื น้ ตัวได้ ตามสถานการณ์ COVID-19 ที่มีจานวนผู้ติดเชือ้ ลดลงอย่างมีนยั และเริ่ มมีการเปิ ดเมืองมาก
ขึ ้น ซึ่งจะส่งผลให้ กิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่ มฟื น้ ตัว กนง. น่าจะคงอัตราดอกเบี ้ยนโยบายที่ 0.5% ซึง่ เป็ นระดับที่ต่าที่สดุ
ในประวัติการณ์ในช่วงที่เหลือของปี นี ้ได้
เศรษฐกิจ ต่างประเทศส่วนใหญ่ ปรับหดตัวลงในไตรมาส 1 ปี 2020 จากผลของมาตรการปิ ดเมื อง EIC ประเมินว่า
ในไตรมาสที่ 3 เป็ นต้ นไป หลังจากหลาย ๆ ประเทศได้ ผ่อนคลายมาตรการลงจะทาให้ เศรษฐกิจโลกเริ่มกลับมาฟื น้ ตัว
ได้ โดยตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาส 1 ของหลาย ๆ ประเทศทีอ่ อกมาล่าสุดนัน้ ส่วนใหญ่ปรับหดตัวลงจากช่วงเดียวกันของ
ปี ก่อน ซึง่ สะท้ อนผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่เริ่มขึ ้นในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์และแพร่กระจาย
อย่างรวดเร็วและเป็ นวงกว้ างในเดือนมีนาคม ทาให้ ภาครัฐของประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลกออกมาตรการควบคุมการเดินทาง
และกิ จ กรรมทางสัง คม โดยดัช นี ค วามรั ด กุม มาตรการดูแ ลของภาครั ฐ (Government Policy Stringency Index)
ซึง่ จัดทาโดยมหาวิทยาลัย Oxford พบว่า นับตั ้งแต่เดือนมีนาคมเป็ นต้ นมา ประเทศส่วนใหญ่ได้ เพิ่มความเข้ มงวดของ
มาตรการขึ ้น โดยในหลาย ๆ ประเทศได้ มีการปิ ดเมือง (เช่น โรงเรี ยนหยุดการเรี ยนการสอน บริ ษัทหยุดการปฏิบตั ิงาน

โดยให้ พ นัก งานท างานจากที่ บ้ า น) งดกิ จ กรรมสัง สรรค์ ต่ า ง ๆ และห้ า มไม่ ให้ ป ระชาชนเดิ น ทางทัง้ ภายในและ
ต่างประเทศ
EIC พบว่ามาตรการที่เข้ มงวดขึ ้นนี ้ส่งผลกระทบต่อ แนวโน้ มการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยประเทศที่มีมาตรการดูแล
ของภาครัฐที่เข้ มงวดกว่าจะมี การหดตัวทางเศรษฐกิจไตรมาส 1 ในอัตราที่มากกว่า (รู ปที่ 1) เนื่องจากมาตรการที่
เข้ มงวดนัน้ ส่งผลให้ ทงั ้ ภาคการผลิต ภาคบริ การ และการค้ าโลกมีแนวโน้ ม ชะลอตัวลง โดยพบว่าภาคบริ การได้ รับ
ผลกระทบรุนแรงกว่าภาคการผลิต สาหรับในไตรมาสที่ 3 เป็ นต้ นไป หลาย ๆ ประเทศน่าจะทาการผ่อนคลายมาตรการ
ปิ ดเมืองลงต่อเนื่องจากปั จจุบนั ที่เริ่มมีการผ่อนคลายไปบ้ างแล้ ว ทาให้ EIC ประเมินว่าเศรษฐกิจโลกจะทยอยกลับมา
ฟื น้ ตัวขึ ้นอย่างค่อยเป็ นค่อยไปได้
การด าเนิ น มาตรการผ่ อ นคลายนโยบายการเงิน ของ ธปท. ในช่ ว งที่ ผ่ า นมาช่ ว ยให้ ภ าวะการเงิ น ไทย
ผ่ อ นคลายลงบ้ างในบางมิ ติ และการลดดอกเบี ย้ ในครั ้งนี น้ ่ าจะท าให้ ภ าวะการเงิน ผ่ อ นคลายเพิ่ ม ขึ น้ ได้
โดย EIC ประเมินว่ามาตรการของ ธปท. มาตรการด้ านสินเชื่อ และมาตรการทางการคลัง ที่ได้ ดาเนินไป มีส่วนช่วยทา
ให้ ภาวะการเงินไทยในมิติต่าง ๆ ผ่อนคลายลงได้ บ้าง ดังนี ้
• การระดมทุนของภาคธุรกิจผ่ านตลาดสินเชื่ อปรั บตัวดีขึน้ แต่ การระดมทุนผ่ านตลาดตราสารหนี ้
ภาคเอกชนปรั บลดลง โดยอัตราการขยายตัวของสินเชื่อ ภาคธุรกิจอยู่ที่ 3.3%YOY ในไตรมาสแรกของปี
2020 ปรับตัวขึ ้นจาก -0.8% ในปี 2019 ซึ่งได้ รับแรงสนันสนุนจากสินเชื่อของธุรกิจขนานใหญ่ที่ขยายตัวถึง
5.3% อย่างไรก็ดี สินเชื่อของธุรกิจ SMEs ยังคงหดตัวที่ -0.2 และการเพิ่มขึ ้นของสินเชื่อของธุรกิจขนาดใหญ่
ส่วนหนึ่ งมาจากการลดการระดมทุนผ่ านตลาดตราสารหนี ภ้ าคเอกชน โดยปริ มาณการออกตราสารหนี ้
ภาคเอกชนมีแนวโน้ มชะลอตัวในทุกลาดับความน่าเชื่อถือ (grade) โดยตั ้งแต่เดือนมีนาคมถึงเมษายนของปี
2020 หุ้นกู้ก ลุ่ม (A-)-(AAA) กลุ่ม (BBB-)-(BBB+) และกลุ่ม Non-investment (ตัง้ แต่ BB+ ลงไป) มีห้ ุน กู้
ออกใหม่ 107, 9.7 และ 1.3 พันล้ านบาท ตามลาดับ ขณะที่ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2019 มีการออกหุ้นกู้
แต่ละกลุ่มที่ 152, 33.7 และ 5.9 พันล้ านบาท ตามลาดับ (รูปที่ 2)
• มาตรฐานการให้ สินเชื่อภาคธุรกิจตึงตัวขึน้ ในอัตราที่ลดลง ขณะที่ความต้ องการสินเชื่อของภาค
ธุรกิจเพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึน้ แต่ ความต้ องการสินเชื่อเพื่อการลงทุนลดลงอย่ างมีนัย
โดยจากรายงานผลการสารวจภาวะและแนวโน้ มสินเชือ่ ที่จดั ทาโดย ธปท. ระบุว่า คาดการณ์มาตรฐานการให้
สินเชื่อภาคธุรกิจในไตรมาสที่ 2 ของปี 2020 มีแนวโน้ มปรับตึงตัวขึ ้นในอัตราที่ลดลง โดยส่วนหนึ่งเป็ นผลจาก
ธนาคารพาณิชย์ระมัดระวังการปล่อยสินเชื่อในช่วงที่เศรษฐกิจมีแนวโน้ มถดถอย แต่ก็ยงั ได้ รับการสนับสนุน
จากมาตรการของภาครั ฐ และ ธปท. ท าให้ ม าตรฐานการปล่ อ ยสิ น เชื่ อ ไม่ ตึ งตัว ขึ น้ มากนัก นอกจากนี ้
ผลสารวจความต้ องการสินเชื่อของภาคธุรกิจยังระบุว่า ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2020 ทังธุ
้ รกิจขนาดใหญ่และ
SMEs ต้ องการสินเชื่อเพิ่มขึ ้นสาหรับเงินทุนหมุนเวียน แต่ความต้ องการสินเชื่อเพื่อการลงทุนปรับลดลงอย่างมีนยั
• ภาพรวมคุณภาพสินเชื่อด้ อยลงนับจากสิน้ ปี ก่ อน โดยเฉพาะสินเชื่อเพื่ออุปโภคบริโภคและสินเชื่อ
ธุ รกิจ SMEs แต่ การปรั บ เกณฑ์ การจัดชัน้ ลู กหนี ช้ ่ วยให้ สัดส่ วน NPL ปรั บดี ขึน้ ในเดือนมีน าคม
โดย NPL ของสิ นเชื่อรวมปรับ สูงขึน้ จาก 2.98% เป็ น 3.05% โดยเฉพาะสินเชื่ออุป โภคบริ โภคและธุรกิ จ

SMEs ที่ NPL ปรับสูงขึน้ จาก 2.90% และ 4.63% เป็ น 3.23% และ 4.81% ตามลาดับ นอกจากนีส้ ัดส่วน
สินเชื่อที่มีการเพิ่มขึน้ อย่างมีนัยสาคัญของความเสี่ยงด้ านเครดิตต่อสินเชื่อรวม (stage 2) ปรับสูงขึ ้นจาก
2.79% เป็ น 7.70% อย่างไรก็ดี การปรับเกณฑ์ การจัดชัน้ เพื่อให้ ธนาคารพาณิ ชย์ ช่วยเหลือลูกหนีท้ ี่ได้ รับ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้ สดั ส่วน NPL และ stage 2 ปรับดีขึ ้นในเดือนมีนาคมปี 2020
• เงินบาทปรั บอ่ อนค่ าลงเมื่อเทียบกับต้ นปี แต่ ยังคงอยู่ในระดับที่แข็งค่ าเมื่อเทียบกับการแข็งค่ า
สะสมในช่ วง 5 ปี ที่ผ่านมา นับจากต้ นปี ค่าเงินบาทเทียบกับ ดอลลาร์ สหรัฐอ่อนค่าลง 6.7% ดัชนีค่าเงิน
บาทเมื่อเทียบกับประเทศคู่ค้าคูแ่ ข่งอ่อนค่าลง 4.6% อย่างไรก็ดี เมื่อเทียบกับต้ นปี 2016 ค่าเงินบาทเทียบกับ
ดอลลาร์ สหรัฐและดัชนีเงินบาทยังคงแข็งค่าสูงขึน้ 12.1% และ 13.7% ตามลาดับสะท้ อนได้ ว่า เงินบาทที่
อ่อนค่ามาในปี นี ้ ยังไม่สามารถช่วยเรื่ องความสามารถในการแข่งขันด้ านราคาของผู้ส่งออกสินค้ าและบริ การ
ไทยมากนัก
• อัตราผลตอบแทนพั นธบั ตรรั ฐบาลไทยปรั บลดลง ดัชนี ตลาดหลักทรั พ ย์ เริ่ มฟื ้ นตัว ขึน้ แต่ ยังคง
ต่ ากว่ าเมื่อเทียบกับ ช่ วงก่ อนวิกฤต COVID-19 แต่ ความเสี่ยงด้ านเครดิต ของภาคธุรกิจยังคงปรั บ
สูงขึน้ ต่ อเนื่อง โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุ 1 ปี และ 10 ปี อยู่ที่ 0.52% และ 1.19%
ปรับตัวลดลงจากต้ นปี 64 bps และ 30 bps ตามลาดับ ซึ่งได้ รับ อานิสงส์จากการปรับลดอัตราดอกเบี ย้
นโยบายอย่างต่อเนื่ องและมาตรการเข้ าซื ้อพันธบัตรรัฐบาลไทยของ ธปท. ในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
ด้ านดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยเริ่มฟื น้ ตัวขึ ้นตามความเชื่อมัน่ ของนักลงทุนที่ปรับดีขึ ้นหลังธนาคารกลางต่าง ๆ
ทัว่ โลกต่างผ่อนคลายนโยบายการเงินและอัดฉีดสภาพคล่องเข้ าสู่ระบบ อย่างไรก็ดี credit spread ของตลาด
ตราสารหนี ้ภาคเอกชนยังคงปรับสูงขึ ้นต่อเนื่องในทุก ๆ ระดับความน่าเชื่อถือ
อย่ างไรก็ดี หากเศรษฐกิจไทยในช่ วงครึ่งหลังของปี มีการหดตัวรุ นแรงขึน้ อย่ างต่ อเนื่องเมื่อเทียบกับครึ่งแรก
ก็อาจมีการผ่ อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมอีกได้ ในช่ วงไตรมาส 3 ปี นีเ้ ป็ นอย่ างเร็ว โดยเครื่ องมือนโยบาย
ที่ กนง. สามารถนามาใช้ ได้ คือ 1) การปรับลดอัตราดอกเบี ้ยนโยบายลงอีก 25 bps เพื่อลดต้ นทุนการระดมทุนและเพิ่ม
สภาพคล่องในระบบอย่างต่อเนื่อง หรื อ 2) ปรับลดอัตราเงินนาส่งกองทุนฟื น้ ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF
fee) เพื่อให้ ธนาคารพาณิชย์สามารถส่งผ่านผลการลดอัตราเงินนาส่งไปยังครัวเรื อนผ่านการลดอัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ลง
เหมื อนที่ ได้ ป รั บ ลดไปเมื่ อ ต้ น เดื อ นเมษายนที่ ผ่านมา โดย EIC มองว่าหากการส่งออกไทยยังหดตัวต่ อ เนื่ อ งจาก
เศรษฐกิจโลกที่ซบเซา การบริโภคภายในประเทศยังไม่ฟืน้ ตัว หรื ออัตราการว่างงานยังเพิ่มขึ ้นต่อเนื่อง กนง. ก็อาจผ่อน
คลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมได้ อีก อย่างเร็วในช่วงไตรมาส 3 ปี 2020 นี ้

รู ป ที่ 1 : ประเทศที่ มี ม าตรการดู แ ลของภาครั ฐที่ เข้ ม งวดกว่ า จะมี ก ารหดตั ว ทางเศรษฐกิ จ
ไตรมาส 1 ในอัตราที่สูงกว่ า
:
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ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้ อมูลของ Oxford และ CEIC.

รู ปที่ 2 : ตัง้ แต่ เดือนมีนาคมถึงเมษายนของปี 2020 ปริมาณการออกตราสารหนีภ้ าคเอกชนมี
แนวโน้ มชะลอตัวในทุกลาดับความน่ าเชื่อถือ (grade)
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ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้ อมูลของ Thai BMA

บทวิเคราะห์โดย... https://www.scbeic.com/th/detail/product/6834
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