
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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ResearchNote

IMF ปรบัลดประมาณการเศรษฐกิจโลกจากครัง้ก่อน

IMF ปรบัประมาณการเศรษฐกิจอนิเดียลดลงมาก ในขณะ
ท่ีปรบัเพ่ิมประมาณการเศรษฐกิจจีนและญ่ีปุ่น

แต่มองปัจจัยเส่ียงเริม่ลดลง

IMF ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจโลกปีน้ีลงจาก 
3.4% เป็น 3.3% ส่วนปี 2019 ปรับลดจากโต 3.0% 
เหลือ 2.9% จากการปรับลดประมาณการเศรษฐกิจ
อินเดียและตลาดเกิดใหม่บางประเทศ โดยอินเดีย
ประสบกับอุปสงค์ในประเทศอ่อนแอ จากปัญหา
สภาพคล่องของสถาบันการเงนิ และการว่างงานท่ี
เพ่ิมข้ึน ด้านเม็กซิโกมีการลงทุนท่ีอ่อนแอ ในขณะท่ี 
ชิลีเกิดความไม่สงบทางการเมือง อย่างไรก็ตาม IMF 
มองว่า ปัจจัยเส่ียงจากปีก่อนเร ิม่น่ิง ท้ังข้อตกลงทาง
การค้าระยะแรกระหว่างสหรัฐฯ และจีน ความไม่
แน่นอนเร ื่อง Brexit ท่ีลดลง และสัญญาณเบื้องต้นท่ี
ชี้ให้เห็นว่าภาคการผลิต และการค้าผ่านจุดต่าสุดไป
แล้ว รวมท้ังนโยบายการเงนิท่ีผ่อนคลาย จะช่วย
สนับสนุนท าให้การใช้จ่ายด้านบรโิภคและการลงทุน
เพ่ิมข้ึน และอาจท าให้เศรษฐกิจโลกขยายตัวดีกว่าคาด

เศรษฐกิจกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วทรงตัว
จากปีก่อน ส่วนกลุ่มประเทศเกิดใหม่และ
ก าลังพัฒนาเร่งตัวขึ้น

เศรษฐกิจสหรัฐฯคาดว่าจะชะลอลงจากปีก่อน โดย 
IMF คาดว่าน่าจะเติบโตในปี 2020 ท่ี 2.0% (ปรับ
ลดลง 0.1% จากประมาณการเดิม) ชะลอลงจาก 
2.3% ในปีก่อน จากผลของมาตรการทางการคลัง 
และนโยบายการเงนิผ่อนคลายท่ีค่อยๆ ลดลง

เศรษฐกิจยุโรปในปี 2020 คาดว่าจะขยายตัวเพ่ิมขึ้น
เล็กน้อยท่ี 1.3% (ลดลงจากประมาณการเดิม 0.1%)
เพ่ิมข้ึนจาก 1.2% ในปีก่อน จากการฟื้ นตัวของอุปสงค์
ภายนอกตามการค้าโลกท่ีคาดว่าจะมีทิศทางดีข้ึน

IMF ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจโลก
จากเศรษฐกิจอินเดียและตลาดเกิดใหม่ 
แต่มองปัจจัยเส่ียงเศรษฐกิจโลกเริ่มน่ิง

เศรษฐกิจกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วมีแนวโน้มทรงตัว
จากปีก่อน โดยมีการปรับประมาณการลดลงเล็กน้อย
ท่ี -0.1% จากประมาณการครัง้ก่อน น าโดย

เศรษฐกิจอังกฤษปี 2020 คาดว่าจะขยายตัวดีขึ้นท่ี 
1.4% จากการขยายตัว 1.2% ในปีก่อน หลังความไม่
แน่นอน Brexit ลดลง ตามท่ี IMF คาดว่าอังกฤษจะ
ออกจากสหภาพยุโรปภายในปลายเดือน ม.ค.น้ี
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ดัชนี PMI ในหลายประเทศมีแนวโน้มดีขึ้น สะท้อนวา่
ภาคอุตสาหกรรมอาจผ่านพ้นจุดต่าสุดไปแล้ว

PMI by regions
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ภาวะการเงินโลกยังผ่อนคลายช่วยหนุน
การเติบโตของเศรษฐกิจโลก

ภาวะการเงินโลกยังมีแนวโน้มผ่อนคลาย

IMF มองว่า ภาวะการเงินท่ีผ่อนคลายในระดับปัจจุบัน

จะช่วยเศรษฐกิจโลกให้โตได้อย่างช้าๆ ท่ามกลาง

ปัจจัยเส่ียงท่ีบ่ันทอนเศรษฐกิจโลกเริ่มคล่ีคลายลง 

โดย IMF มองว่า ภาวะการเงนิโลกในช่วงท่ีผ่านมาถูก

ขับเคล่ือนโดย 2 ปัจจัยหลัก ได้แก่ ความขัดแย้งทาง

การค้าระหว่างสหรฐัฯ และจีนท่ีคล่ีคลาย ซึ่งได้ส่งผล

ให้ตลาดทุนปรบัตัวดีขึ้น และผลตอบแทนพันธบัตร

ในหลายประเทศเพ่ิมข้ึนด้วย ในขณะท่ี นโยบาย

การเงนิในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2019 ในหลาย

ประเทศน าโดย สหรัฐฯ สหภาพยุโรป จีน รัสเซีย มี

การผ่อนคลายมากขึ้น ท าให้ในภาพรวมภาวะการเงนิ

โลกยงัมีแนวโน้มท่ีผ่อนคลาย

ท่ีมา: IMF

เศรษฐกิจญ่ีปุ่นมีแนวโน้มชะลอตัวลงเล็กน้อย หลัง 

IMF ปรับประมาณการขึ้นมาจากครั้งก่อน โดย IMF

คาดว่าในปี 2019 จะอยู่ ท่ีราว 1 .0%(ปรับข้ึนจาก

ประมาณการเดิม 0.1%) และในปี 2020 อยู่ท่ี 0.7%

(ปรบัขึ้นจากประมาณการเดิม 0.2%) สาเหตุจากการ

บรโิภคภาคเอกชนและรายจ่ายลงทุนท่ีแข็งแกรง่ รวม

ไปถึงมาตรการทางการคลังท่ีเข้ามามีบทบาทในการ

กระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2019

เศรษฐกิจของตลาดเกิดใหม่และประเทศก าลังพัฒนา

ในเอเชียปรับตัวลดลงจากประมาณการเดิม โดยในปี 

2019 อยู่ท่ี 5.6% (ปรบัลดลง 0.2%) และ ปี 2020 อยู่

ท่ี 5.8% (ปรบัลดลง 0.3%) โดยการปรบัลดประมาณ

การ มีสาเหตุส าคัญจากเศรษฐกิจอินเดียท่ี IMF ปรับ

ลดลงจากประมาณการเดิมมาก โดย IMF คาดว่าปี 

2020 จะขยายตัวท่ี 5.8% (ปรบัลดจากประมาณการ

เดิม 0.9%) ส่วนปี 2019 ขยายตัว 4.8% (ปรบัลดจาก

เดิม 1.2%) สาเหตุหลักจากอุปสงค์ในประเทศอ่อนแอ 

จากปัญหาสภาพคล่องของสถาบันการเงนิ และการ

ว่างงานท่ีเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ี เศรษฐกิจจีนมีแนวโน้ม

ทรงตัวในปีน้ี หลัง IMF ปรับประมาณการเพ่ิมขึ้นหลัง

บรรลุข้อตกลงทางการค้าในระยะแรก โดยคาดว่า

เศรษฐกิจจีนในปี 2020 จะขยายตัวท่ี 6.0% (เพ่ิมจาก

ประมาณการเดิม 0.2%) ลดลงเล็กน้อยจากการ

ขยายตัวท่ี 6.1 % ในปี 2019

การค้าโลกเริม่มีสัญญาณฟื้ นตัว

ท่ีมา: Goldman Sachs 
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 ปัจจัยเส่ียงต่อเศรษฐกิจโลกท่ีมีแนวโน้มคล่ีคลายขึ้น ท าให้ Krungthai COMPASS คาดว่า การส่งออกของไทยจะ

ปรบัตัวดีขึ้น แต่จะยังหดตัวต่อเนื่องจากปีก่อน โดยมองสอดคล้องกับ IMF ว่าปัจจัยเสี่ยงต่อเศรษฐกิจโลกท่ีมีแนวโน้ม

คล่ีคลายจะท าให้การส่งออกของไทยในปีน้ีค่อยๆฟื้ นตัว จากการหดตัว -2.7% ในปีก่อน มาอยู่ท่ี -0.7% ในปีน้ี อย่างไรก็

ตาม ยังต้องจบัตาปัจจยัเส่ียงท่ีอาจกลับมาปะทุอีกครัง้ท้ังสงครามการค้าระหว่างสหรฐัฯ และจีน ความขัดแย้งระหว่าง

สหรฐัฯ และอหิรา่น นอกจากน้ัน ยังต้องจบัตาเศรษฐกิจอินเดียท่ีส่วนแบ่งตลาดในการส่งออกของไทยเพ่ิมข้ึนต่อเน่ือง 

โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มเคมีภัณฑ์ รถยนต์ เป็นต้น

 แม้ส่งออกจะยังหดตัว แต่เศรษฐกิจไทยในปี 2020 จะขยายตัวได้ดีกว่าปีก่อนท่ี 2.8% โดยเป็นผลมาจากแรงขับเคล่ือน

จากภาครฐั ท้ัง 1)การเรง่รดัการเบิกจ่ายงบประมาณและงบลงทุนภาครฐั ซึ่งจะช่วยสนับสนุน Sentiment การลงทุน

ภาคเอกชน 2) มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรฐั พักหน้ีเกษตรกร รวมถึงมาตรการกระตุ้นการ

บรโิภค อย่างชิม ช้อป ใช้ และมาตรการผ่อนปรนเกณฑ์ LTV 

 ปัจจัยความเส่ียงภายนอกเริ่มบรรเทา แต่ปัจจัยเส่ียงภายในยังต้องจับตา ปัจจัยภายนอกท่ีกระทบเศรษฐกิจโลกอย่าง

สงครามการค้า Brexit และความขัดแยง้ระหว่างอหิรา่นและสหรฐัฯ เร ิม่มีแนวโน้มดีข้ึน แต่เศรษฐกิจไทยยังต้องเจอกับ

ความเสี่ยงจากปัจจยัภายในอย่าง หน้ีครวัเรอืนท่ีอยู่ระดับสูง ความล่าช้าของการเบิกจ่ายงบประมาณ นโยบายการเงนิท่ี

มี Policy Space จ ากัด และค่าเงนิบาทท่ีมีแนวโน้มแข็งค่า เป็นปัจจยัท่ีอาจบัน่ทอนการเติบโตทางเศรษฐกิจในปี 2020

ได้

Our View

การปรบัประมาณการเศรษฐกิจโลกลงในครั้งนี้ เป็นการปรับท่ีเกิดจาก Shock ท่ีเป็นปัญหาภายในบางประเทศ ซึ่งไม่ได้

กระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจโลกมากนัก ซ่ึงมีนัยต่อเศรษฐกิจไทย ดังนี้

https://www.ktb.co.th/th/financial-partner/economy-resources/economic-report

