EIC คาด กนง. คงดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.5% ต่อเนื่องในปี 2021
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กนง. มีมติเอกฉันท์ ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.5% ต่อปี เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ และให้เน้น
มาตรการช่วยเหลือที่ตรงจุดมากขึ้น
กนง. ประเมินสภาพคล่องในระบบการเงินอยู่ ในระดับสูง แต่ยังกระจายตัวไม่ทั่วถึง และมีความกังวลต่อเงินบาท
ที่แข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็ว
EIC ประเมินว่า กนง. จะคงอั ตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.5% ต่อเนื่องในปี 2021 จากเศรษฐกิจไทยที่ ในปี 2020
มีแนวโน้มหดตัวน้อยกว่าประมาณการเดิม และความสาเร็จของการผลิตวัคซีน COVID-19 ซึ่งจะช่วยสนับสนุน
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก รวมถึงการส่งออกและการท่องเที่ยวของไทยในปีหน้า
อย่างไรก็ดี จากการที่ กนง. ให้ความสาคัญต่อการดูแลอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นสาคัญ นโยบาย
การเงินที่ยังผ่อนคลาย (Low for long) จึงยังมีความจาเป็น เนื่องจากตลาดแรงงานของไทยยังคงเปราะบาง
รายได้ ข องแรงงานที่ ยั ง อยู ่ ในระดั บ ต่ า สิ น เชื่ อ ภาคธุ ร กิ จ SMEs ยั ง คงหดตั ว รวมถึ ง สั ด ส่ ว นสิ น เชื่ อ
ด้อยคุณภาพ (NPL) ต่อสินเชื่อรวมยังคงปรับสูงขึน้

Key points
กนง. มีมติเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ ยนโยบายที่ 0.5% ต่อปี เพื่ อสนับสนุนการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจและให้เน้ น
มาตรการช่วยเหลือที่ตรงจุดมากขึ้น ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) วันที่ 18 พฤศจิยายน 2020
กนง. มีมติเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.5% ต่อปี โดย กนง. มีมุมมองต่อเศรษฐกิจไทยดังนี้
• เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 3 ปี 2020 ปรับตัวดีขึ้นกว่าคาด แต่ยังมีแนวโน้มฟื้นตัวช้าและแตกต่างกันมาก
ระหว่างภาคเศรษฐกิจต่าง ๆ และคาดว่าจะใช้เวลาประมาณสองปีก่อนจะกลับสู่ระดับก่อนการระบาด ส่งผลให้
ตลาดแรงงานยั งคงเปราะบาง โดยเฉพาะรายได้ ของแรงงานที่ยั งอยู่ในระดั บต่ า ซึ่ ง จะกดดั นการบริโภค
ภาคเอกชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้ มีรายได้น้อยเมื่ อปัจจัยสนับสนุน ชั่วคราวเริ่มหมดลง ขณะที่ การใช้จ่ายภาครัฐ
มีแนวโน้มต่ากว่าที่ประเมินไว้ ด้านระบบการเงินยังคงมีเสถียรภาพแม้ว่าจะมีความเปราะบางขึ้นตามภาวะ
เศรษฐกิจและความเสี่ยงต่อฐานะทางการเงินของภาคธุรกิจและครัวเรือน
• สาหรับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปมี แนวโน้มติดลบน้อยลงจากราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้น และจะอยู่ใกล้เคี ยงกับ
ขอบล่างของกรอบเป้ าหมายในปี 2021 (1%-3%) ด้านการคาดการณ์ อัตราเงินเฟ้ อในระยะปานกลางยัง
ยึดเหนี่ยวอยู่ในกรอบเป้าหมาย
กนง. ประเมินว่าสภาพคล่องในระบบการเงินอยู่ในระดั บสูงแต่ ยังกระจายตัวไม่ทั่วถึง และมีความกังวลต่อเงินบาท
ทีแ่ ข็งค่าขึ้น สภาพคล่องในระบบอยู่ในระดับสูงและต้นทุนทางการเงินอยู่ในระดับต่า อย่างไรก็ตาม ธุรกิจและครัวเรือน
ที่ต้องการสภาพคล่องยังไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ โดยเฉพาะธุรกิจ SMEs นอกจากนี้ กนง. ยังกังวลต่อสถานการณ์
เงิ น บาทที่ แ ข็ ง ค่ าขึ้ น เร็ ว ซึ่ ง กระทบต่ อ การฟื้ น ตั ว ของเศรษฐกิ จ ที่ ยั ง เปราะบาง จึง เห็ น ควรให้ ติ ด ตามตลาดอั ต รา
แลกเปลี่ยนและเงินทุ นเคลื่อนย้ายอย่างใกล้ชิด รวมทั้งพิ จารณาความจาเป็นของการดาเนินมาตรการที่เหมาะสม
เพิ่มเติม

นโยบายการเงินควรเน้นมาตรการช่วยเหลือที่ตรงจุดมากขึ้น และมาตรการการคลั งมีบทบาทสาคัญ ในการพยุง
เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยนโยบายการเงินต้องผ่อนคลายต่อเนื่อง มาตรการทางการเงินและสินเชื่อควรเร่งกระจาย
สภาพคล่องไปสู่ผู้ที่ได้รับผลกระทบให้ตรงจุดและทันการณ์ รวมทั้งผลักดันให้สถาบันการเงินเร่ งปรับปรุงโครงสร้างหนี้
ให้เกิดผลในวงกว้าง สาหรับมาตรการการคลังมีบทบาทสาคัญในการพยุงเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง จึ งควรเร่งเบิกจ่าย
และให้ความช่วยเหลือกลุ่มที่เปราะบางอย่างตรงจุด ควบคู่กับการเร่งดาเนินนโยบายด้านอุปทานเพื่อปรับรูปแบบธุรกิจ
และยกระดับทักษะแรงงาน ซึ่งจะช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างยั่งยืนในระยะยาว
กนง. ให้น้าหนักกับการสนับสนุน การฟื้ นตัวของเศรษฐกิจเป็นสาคั ญ โดยภายใต้การดาเนินนโยบายการเงินแบบ
ก าหนดเป้ า หมายเงิ น เฟ้ อ แบบยื ด ห ยุ่ น (Flexible Inflation Targeting) นั้ น กนง. ต้ อ งพิ จ ารณ าปั จ จั ย ด้ า น
1) เสถียรภาพด้านราคา 2) การขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและเต็มศักยภาพ และ 3) การรักษาเสถียรภาพระบบ
การเงิน ซึ่งจากการสื่อสารในครั้ งนี้บ่งชี้ได้ชัดเจนว่า กนง. ให้ความสาคัญต่อการดูแลอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
มากที่สุด นอกจากนี้ กนง. จะติดตามความเพียงพอของมาตรการภาครัฐและปั จจัยเสี่ยงต่าง ๆ ทั้งความไม่แน่นอน
ทางการเมื อ งในประเทศ ความคื บ หน้ าของการเปิ ดรับ นั กท่ องเที่ ย วต่า งชาติ และฐานะทางการเงิน ของภาคธุรกิ จ
และครัวเรือน ในการดาเนินนโยบายการเงินในระยะข้างหน้า โดยพร้อมใช้เครื่องมือนโยบายการเงินที่เหมาะสมเพิ่มเติม
หากจาเป็น

Implication
EIC ประเมินว่าโอกาสที่ กนง. จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มเติมมีน้อยลง เนื่องจาก
• เศรษฐกิจไทยที่ในปีนี้มีแ นวโน้มหดตัวน้อยกว่าประมาณการเดิมของ EIC และ ธปท. ที่ -7.8% เนื่องจาก
การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 3 หดตัวน้อยลงจากไตรมาสก่อนหน้าค่อนข้างมากจาก -12.1%YOY
มาอยู่ที่ -6.4%YOY จากการฟื้นตั วที่เร็วกว่าคาดของการใช้จ่ายเพื่ อบริภาคภาคเอกชนที่หดตัวเพียง -0.6%
จากไตรมาสก่อนที่หดตัวถึง -6.8% สะท้อนการฟื้นตัวของอุปสงค์ในประเทศ รวมถึงการบริโภคและการลงทุน
ภาครัฐ ที่ ข ยายตั วถึ ง 3.4%YOY และ 18.5%YOY จากมาตรการช่ ว ยเหลื อ ของภาครั ฐที่ ท ยอยออกมาอย่ า ง
ต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ EIC จึงมองว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้จะหดตัวน้อยกว่าที่ ธปท. คาดการณ์ เป็นผลให้ความ
จาเป็นในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยมีน้อยลง
• แนวโน้มความสาเร็จของการผลิตวัคซีน COVID-19 จะช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกในปีหน้า
โดยจากผลการทดสอบวัคซีน เบื้องต้นในระยะที่ 3 จาก Pfizer และ Moderna’s พบว่ามีประสิทธิภาพในการ
ต้าน COVID-19 สูงถึง 90% และ 94.5% ตามลาดับ สะท้อนถึงโอกาสที่จะผลิตวัคซีนได้สาเร็จมีค่อนข้างมาก
ซึ่ง EIC ประเมินว่า วัคซีนจะถูกแจกจ่ายเป็นวงกว้างจนก่อให้เกิด ภูมิ คุ้มกัน หมู่ (herd immunity) ในกลุ่ ม
ประเทศเศรษฐกิจหลักในช่วงครึ่งแรกของปี 2021 และกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ในช่วงครึ่งหลังของปี 2021
ปัจจัยข้างต้นนี้จะส่งผลให้ความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจและครัวเรือนฟื้นตัว ซึ่งเป็นสิ่งสนับสนุน การฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจโลก และภาคการส่งออกและการท่องเที่ยวของไทยในระยะต่อไป
จากการที่ กนง. ให้ ความสาคั ญ ต่ อการดู แลอั ตราการขยายตั วทางเศรษฐกิ จ เป็ นสาคั ญ นโยบายการเงิ น ที่ ยั ง
ผ่ อ นคลาย (Low for long) จึ ง ยั งมี ค วามจ าเป็ น โดย EIC มองว่ า กนง. จะคงอั ต ราดอกเบี้ ย นโยบายที่ 0.5%
ต่อเนื่องในปี 2021 และผ่ อนปรนเงื่อนไขของมาตรการที่ได้ดาเนินไป รวมถึงดาเนินมาตรอื่น ๆ เพิ่ มเติมเพื่อดูแล
ค่าเงินบาท
• สินเชื่อภาคธุรกิจ SMEs ยังคงหดตัวและความเข้มงวดของมาตรฐานการให้สินเชื่อแก่ธุรกิจมีแนวโน้มสูงขึ้น
โดยอัตราการขยายตัวของสินเชื่อธุรกิจ SMEs (วงเงินสินเชื่อต่ากว่า 500 ล้านบาท) ในไตรมาสที่ 3 ยังคง
หดตัวต่อเนื่องที่ -3.1%YOY แม้ว่าจะได้รับการสนับสนุนจากมาตรการ soft loan สาหรับอัตราการขยายตัวของ
สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ (วงเงินสินเชื่อมากกว่า 500 ล้านบาท) ยังคงขยายตัวได้สูงถึง 10.8%YOY แต่ชะลอลง

จากไตรมาสก่อนที่ 13.0%YOY ในด้านมาตรฐานการให้สินเชื่อของสถาบันการเงินต่อภาคธุรกิจมีแนวโน้มตึงตัว
ขึ้นทั้งธุรกิจขนาดใหญ่และ SMEs ดังนั้น ธปท. จึงเตรียมผ่อนคลายเกณฑ์มาตรการ soft loan เพื่อจูงใจให้
สถาบันการเงินปล่อยสินเชื่อดังกล่าวแก่ SMEs มากขึ้น
• ยอดคงค้างสินเชื่อด้อยคุณภาพ (Non-PerformingLoan: NPL) ยังคงปรับสูงขึ้น แต่มาตรการการปรับ
โครงสร้างหนี้มีส่วนช่วยให้ NPL ไม่ปรับสูงขึ้นมาก โดยภาพรวม NPL ต่อสินเชื่อรวมในไตรมาส 3 ปรับเพิ่มขึ้น
มาอยู่ที่ 3.14% (จาก 3.09% ในไตรมาส 2/2020) จากสัดส่วน NPL ของภาคธุรกิจที่ปรับเพิ่มขึ้น จาก 3.07%
มาอยู่ที่ 3.24% ซึ่งปรับแย่ลงทั้งธุรกิจขนาดใหญ่และ SMEs อย่างไรก็ดีสัดส่วน NPL ของสินเชื่ออุปโภคบริโภค
มีแนวโน้มปรับลดลงต่อเนื่องจาก 3.12% มาอยู่ที่ 2.91% โดยเป็น การปรับลดลงของสินเชื่ออุปโภคบริโภค
ทุกประเภท ซึ่งเป็นผลจากมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ และการบริหารหนี้เสียของธนาคารพาณิชย์ ดังนั้น ธปท.
จึงมีแนวโน้มที่จะดาเนินมาตรการปรับโครงสร้างหนี้ อย่างต่อเนื่ อง รวมถึงอาจพิจารณาใช้มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดการหนี้เสีย อาทิ การทา asset warehousing การจัดตั้ง asset management
company (AMC) รวมถึงการลดอุปสรรคทางกฎระเบียบและภาษี
• นั บ ตั้ ง แต่ สิ้ น เดื อ นตุ ล าคมจนถึ ง ปั จ จุ บั น ค่ า เงิ น บาทแข็ ง ค่ า ถึ ง 3.3% ซึ่ ง เป็ น การแข็ ง ค่ า อั น ดั บ ที่ ส อง
ในภู มิภ าค (รูป ที่ 1) เป็น ผลจากการอ่ อนค่าของเงินดอลลาร์ ส หรัฐ ผลการเลือ กตั้ งประธานาธิบ ดีสหรัฐ ฯ
และความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ปรับสูงขึ้นหลังจากมีข่าวดีเกี่ยวกับการพัฒนาการผลิตวัคซีน COVID-19 ทาให้
มีเงินไหลเข้ากลุ่ม ประเทศตลาดเกิดใหม่ โดยเฉพาะไทยที่ ยังมีเสถียรภาพต่างประเทศอยู่ในเกณฑ์ ดีทาให้
นักลงทุนยังมีความเชื่อมั่น ต่อสินทรัพย์ไทย ซึ่งการแข็งค่าของเงินบาทนี้อาจเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจไทย
ธปท. จึงอาจพิจารณาดาเนินมาตรการทางการเงินเพื่อชะลอการแข็งค่าของเงินบาท เช่น การลดการออก
พันธบัตรรัฐบาลธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อลดการเข้ามาเก็งกาไร มาตรการชะลอการเก็งกาไรในทองคา
การส่งเสริ่มให้มีการลงทุนในต่างประเทศเพิ่มขึ้น และผ่อนคลายกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการนารายได้ในรูปเงินตรา
ต่างประเทศกลับเข้าไทย นโยบายด้านการคลังอาจเข้ามามีส่วนช่วยชะลอการแข็งค่าของเงินบาทได้ในระยะ
ต่อไป โดยอาจมีการพิจารณาชาระหนี้ต่างประเทศเพื่อจ่ายเงินดอลลาร์และลดความต้องการเงินบาทในตลาด
อัตราแลกเปลี่ยนลง อีกทั้ง การนาเข้าสินค้าจากต่างประเทศในระยะต่อไปก็จะมีส่วนช่วยลดแรงกดดันต่อ
ค่าเงินบาทได้เช่นกัน

รูปที่ 1 : นับตั้งแต่สิ้นเดือนตุลาคมจนถึงปัจจุบัน ค่าเงินบาทแข็งค่าถึง 3.3% ซึ่งเป็นการแข็งค่าอันดับที่
สองในภูมิภาค

ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ Bloomberg SET และ Thai BMA
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