
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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กนง. คงอตัราดอกเบี้ยนโยบาย 0.50% ตามคาด

=กนง. มีมติเป็นเอกฉันท์ “คง” อัตราดอกเบี้ยนโยบายท่ีระดับ 
0.50% พรอ้มกันน้ียังได้ปรบัประมาณเศรษฐกิจไทยปี 2021 
และ 2022 ว่าจะขยายตัว 3.0% และ 4.7% ตามลําดับ ซ่ึง
ลดลงเล็กน้อยจากประมาณการครั้งก่อนหน้า โดยแม้ว่า
เศรษฐกิจไทยโดยรวมขยายตัวได้ต่อเน่ือง แต่ยังคงเผชิญ
กับความเส่ียงด้านตRาและความไม่แน่นอนสูงในระยะข้างหน้า  

=Krungthai COMPASS ยังคงมุมมองเดิมว่า กนง. จะคง
ดอกเบี้ยท่ีระดับ 0.50% ตลอดท้ังปี 2021 เพ่ือสนับสนุนการ
ฟื้ นตัวของเศรษฐกิจ  สอดคล้องกับทิศทางของเฟดท่ี
ประกาศตรึงอัตราดอกเบี้ยระดับตRาในระยะยาว (Forward
guidance) จนกว่าจะม่ันใจว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ฟื้ นตัวดีขึ้น 
โดยเฉพาะตลาดแรงงาน จับตาการฟื้ นตัวทางเศรษฐกิจท่ี
ไม่พร้อมกัน (Uneven Recovery) ท่ีอาจส่งผลให้ตลาด
การเงินท่ัวโลกผันผวน กดดันเงินบาทเทียบดอลลาร์ฯ
ผันผวนไปในทิศทางออ่นค่าได้ในระยะต่อไป 

พรอ้มประเมินเศรษฐกิจปีน้ีขยายตัว 3.0%

พิมฉัตร เอกฉันท์
0-2208-3589
pimchatr.ekkachan@krungthai.com

นักวเิคราะห์
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= เศรษฐกิจไทยโดยรวมยังขยายตัวได้ต่อเนื่ อง แต่เผชิญกับความเสี่ยงด้านต8าและความ
ไม่แน่นอนสูงในระยะข้างหน้า จงึยังต้องการแรงสนับสนุนจากอตัราดอกเบี้ยนโยบายที่อยู่ใน
ระดับต8าอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี การฟื้ นตัวของแต่ละภาคเศรษฐกิจยังมีความแตกต่างกัน 
โดยมีความเสี่ยงสํ าคัญจากประสิทธิผลและการกระจายวัคซีนป้องกัน  COVID-19
การกลับมาของนักท่องเที่ยวต่างชาติ รวมถึงความต่อเนื่องของแรงสนับสนุนจากภาครฐั 

= ระบบการเงินมีเสถียรภาพ แต่ยังเปราะบางในบางจดุ จากผลกระทบของการระบาดระลอก
ใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มครวัเรอืนที่มีรายได้น้อยและธุรกิจ SMEs ส่วนสภาพคล่องโดยรวมอยู่ใน
ระดับสูงและต้นทุนทางการเงินอยู่ในระดับต8า แต่การกระจายตัวยังไม่ทั่วถึงจากความเสี่ยง
ด้านเครดิตที่เพ่ิมขึ้นตามฐานะการเงนิที่เปราะบาง โดยเฉพาะธุรกิจที่ฟื้ นตัวช้าและครวัเรอืนที่
ถูกกระทบเพ่ิมเติมจากการระบาดระลอกใหม่

= อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวของไทยปรับสูงขึ้นตามอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรฐับาลสหรฐัฯ สําหรบัอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเทียบกับดอลลารฯ์ เคลื่อนไหว
อ่อนค่าสอดคล้องกับเงินสกุลภูมิภาค โดยยังคงเน้นยXาถึงการติดตามพัฒนาการของ
ตลาดการเงินและนัยต่อการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด รวมถึงผลักดันการสร้าง
ระบบนิเวศใหม่ของตลาดอตัราแลกเปลี่ยน (FX ecosystem) อย่างต่อเนื่อง

= ความต่อเนื่ องของมาตรการภาครัฐและการประสานนโยบายระหว่างหน่วยงานมี
ความสําคัญต่อการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจในระยะถัดไป โดยนโยบายการเงินต้องผ่อนคลาย
ต่อเนื่อง ควบคู่กับการผลักดันให้สถาบันการเงนิเรง่ปรบัปรุงโครงสรา้งหนี้ ขณะที่มาตรการ
ทางการคลังต้องพยุงเศรษฐกิจโดยไม่ขาดช่วง โดยเฉพาะการเรง่เบิกจา่ยภายใต้แผนฟื้ นฟู
เศรษฐกิจหลังควบคุมการระบาดระลอกใหม่ได้ ควบคู่กับดําเนินการนโยบายด้านอุปทาน 
เพ่ือปรบัรูปแบบธุรกิจและยกระดับทักษะแรงงาน ซึ่งจะช่วยให้เศรษฐกิจฟื้ นตัวอย่างยั่งยืน

กนง .  มีมติคงดอกเ บ้ียนโยบาย ท่ี  0.50% พร้อมปรับจี ดี พี
ปี 2021-2022 ขยายตัว 3.0% และ 4.7% 

นอกจากนี้ กนง. ยังปรบัลดประมาณเศรษฐกิจไทยในปี 2021-2022 ลงเล็กน้อย โดยคาดวา่จะ
ขยายตัว  3.0% และ  4 .7% จากเดิมที่คาดไว้ว่าจะขยายตัว  3 .2% และ  4 .8% ตามลําดับ 
จากผลของฐานในปี 2020 ที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับประมาณการครัง้ก่อน รวมถึงแนวโน้มจํานวน
ท่องเที่ยวต่างชาติในปีนี้ที่อาจลดลงเหลือเพียง 3.0 ล้านคน ทั้งนี้ อปุสงค์ในประเทศขยายตัวได้ดี
จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เข้ามาอย่างรวดเรว็และตรงจุด รวมถึงมาตรการควบคุมโรคที่
ผ่อนคลายกว่าการระบาดรอบแรก ขณะที่การส่งออกสินค้าฟื้ นตัวได้เร็วตามการขยายตัวของ
เศรษฐกิจคู่ค้า (รูปที่ 1)

คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเป็นเอกฉันท์ 7:0 เสียง “คง”อัตราดอกเบี้ย
นโยบายที่ระดับ 0.50% ในการประชุมครัง้ที่ 2/2021 โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 
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รูปท่ี 1 ธปท. ปรบัประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2021-2022

ท่ีมา: ธปท. 

As of Dec 20 As of Mar 21

2021 2022 2021 2022

GDP 3.2% 4.8% 3.0% 4.7%

Private consumption 2.8% 3.0% 3.0% 2.7%

Government consumption 5.1% 1.0% 5.2% -3.1%

Private investment 4.9% 5.0% 6.0% 5.5%

Public investment 7.9% 0.2% 11.6% 0.8%

Export (BOP basis: USD) 5.7% 5.0% 10.0% 6.3%

Import (BOP basis: USD) 7.7% 6.7% 15.2% 6.8%

Headline inflation 1.0% 1.0% 1.2% 1.0%

Tourist arrivals (in Million) 5.5 23.0 3.0 21.5

หน่วย: %YoY
หมายเหตุ:          การเปล่ียนแปลงเม่ือเทียบกับประมาณครัง้ก่อนหน้า▼▲

▼

▼

▲

-
▼

▲

▲

ดอลลาร์ฯ แข็งค่า-บอนด์ยีลด์พุ่ง หลังตลาดประเมินเศรษฐกิจ
สหรฐัฯ ฟ้ืนเรว็กวา่คาด

นอกจากนี้ เรายังเห็นการพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรฐับาลระยะยาว
ทั่วโลก โดยเฉพาะบอนด์ยีลด์สหรฐัฯ 10 ปีที่ปรบัขึ้นจาก 0.93% ในช่วงสิ้นปี 2020 ก่อนไต่ระดับมา
จนแตะจุดสูงสุดที่ 1.74% (ณ วันที่ 19 มี.ค.) ภายในระยะเวลาไม่ถึง 3 เดือน จากประเด็นที่ตลาด
กังวลวา่ ธนาคารกลางสหรฐัฯ (เฟด) อาจมีแผนปรบัลดวงเงินในการซื้อพันธบัตรตามมาตรการ
ผ่อนคลายเชิงปริมาณ  (QE) รวมถึงลดการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินเร็วกว่าที่คาด 
เนื่องจากเห็น 2 สัญญาณหลักๆ ได้แก่ 
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▼

บาทเทียบดอลลารฯ์ พลิกกลับมาออ่นค่าตั้งแต่ต้นปี สืบเนื่องจากในช่วงปลายปีที่ผ่านมา เงนิบาท
เทียบดอลลาร์ฯ เคลื่อนไหวไปในทิศทางแข็งค่าอย่างรวดเร็วสอดคล้องกับเงินสกุลภูมิภาค จาก
ดอลลาร์ฯ ที่กลับมาอ่อนค่าอย่างรวดเร็วตามสภาวะเปิดรับความเสี่ยงของนักลงทุน (Risk-on
Sentiment) ซึ่งเป็นสิ่งที่ กนง. เห็นควรให้ติดตามอย่างใกล้ชิด ควบคู่กับการพัฒนาระบบนิเวศ
ใหม่ของอัตราแลกเปลี่ยน หรอื FX ecosystem อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ช่วยลดความผันผวนจาก
การเคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ดี เงินบาทกลับเริ่มเปลี่ยนทิศทางและเคลื่อนไหว
ผันผวนไปในทิศทางอ่อนค่าลงราว 1-3%YTD จากดอลลาร์ฯ ที่กลับมาแข็งค่า ไปพร้อมกับ
ปรากฎการณ์ที่ตลาดการเงนิผันผวนทั่วโลก  
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= เศรษฐกิจสหรฐัฯ ฟื้ นตัวอย่างรวดเรว็หลังการผ่อนคลาย Lockdown ตลอดจนตัวเลขผู้
เข้ารับการฉีดวัคซีนของชาวอเมริกันที่เพ่ิมสูงขึ้น และล่าสุดก็ทะลุ 100 ล้านโดสภายใน
ระยะเวลาไม่ถึง 2 เดือน จนทําให้จาํนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงถึง 4 เท่า เมื่อเทียบกับช่วง
ต้นปี 2021 สอดคล้องกับการประชุมคณะกรรมการกําหนดนโยบายการเงิน (FOMC)
เมื่อวันที่ 16-17 มี.ค. ที่ผ่านมา ที่เฟดได้ปรับเพ่ิมการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในปี 
2021 สู่ระดับ 6.5% (จากเดิม 4.2%) กล่าวคือ เศรษฐกิจสหรฐัฯ จะฟื้ นตัวและกลับเข้าสู่
ระดับก่อนเกิดวกิฤตได้ในเรว็ๆ นี้  

= อัตราเงินเฟ้อมีโอกาสเข้าใกล้ระดับเป้าหมายเรว็ขึ้น โดย ณ เดือน ก.พ. 2021 อัตราเงิน
เฟ้อพ้ืนฐาน (Core PCE) อยู่ที่ 1.68% แต่มีโอกาสเรง่ตัวขึ้นจากผลของฐานต8าในปีก่อน
หน้า บวกกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ วงเงิน 1.9 ล้านล้าน
ดอลลารฯ์ ซึ่งจะกลายเป็นแรงส่งให้อัตราเงินเฟ้อเรง่ตัวขึ้นในช่วงที่เหลือของปี ดังที่เฟด
ได้ปรบัเป้าอตัราเงนิเฟ้อพ้ืนฐานในปี 2021 ที่ระดับ 2.2% จากเดิมที่ 1.8% ในเดือน ธ.ค.

รูปท่ี 2 ความเคล่ือนไหวในตลาดการเงนิของสหรฐัฯ และไทย
บอนด์ยีลด์พันธบัตรรฐับาลสหรฐัฯ อายุ 10 ปี เรง่ตัวข้ึนอย่างรวดเรว็ต้ังแต่ต้นปีท่ีผ่านมา
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ท่ีมา: CEIC และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS (ข้อมูล ณ วนัท่ี 22 มี.ค. 2021)

อย่ า ง ไ รก็ดี  Krungthai COMPASS ปร ะ เมิน ว่ า  เฟดจ ะคงท่ าที เ ช่นนี้ ต่ อ ไป  จนกว่ า
ตลาดแรงงานสหรัฐฯ จะฟื้ นตัวชัดเจน  โดยมองว่าเฟดยังให้นXาหนักกับการฟื้ นตัวของ
ตลาดแรงงานและการจา้งงานเป็นสําคัญ ซึ่งแม้วา่อตัราการวา่งงานในเดือน ก.พ. 2021 ปรบัตัว
ลดลงเล็กน้อยที่ระดับ 6.2% แต่ถือวา่ยังไม่กลับเข้าสู่ก่อนเกิดวกิฤตที่ราว 4.0% ขณะที่ตัวเลข
การจ้างงานนอกภาคเกษตร (Non-farm payroll) ที่เพ่ิมขึ้น 3.79 แสนตําแหน่ง (ดีกว่าที่
ตลาดประเมินไวท้ี่ 1.82 แสนตําแหน่ง) ส่วนใหญ่เป็นการเพ่ิมขึ้นจากการจา้งงานชั่วคราวในกลุ่ม 
Leisure and Hospitality เพ่ือช่วยเหลืองานบรกิารด้านสุขภาพ สังคม ค้าปลีก และการผลิต
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Implication:
=Krungthai COMPASS ยังคงมุมมองเดิมว่า กนง. จะคงดอกเบ้ียท่ีระดับ 0.50%

ตลอดท้ังปี 2021 เพ่ือสนับสนุนการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นไปในทิศทางของเฟดท่ี
ประกาศตรึงอัตราดอกเบี้ยในระดับต<าในระยะยาว (Forward guidance) แม้จะเห็น
สัญญาณการฟื้ นตัวบ้างแล้วก็ตาม พรอ้มท้ังรกัษาวงเงนิการอดัฉีดสภาพคล่องผ่านการ
ซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และตราสารหน้ีท่ีมีสินเชื่อท่ีอยู่อาศัยเป็นหลักประกันการ
จํานอง (MBS) ต่อไปจนถึงส้ินปี 2021 จนกว่าจะมั่นใจว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ฟื้ นตัวดีข้ึน 
เพ่ือลดผลกระทบจากการดําเนินการในแนวทางนโยบายการเงินท่ีกลับทิศอย่างรวดเรว็
จากนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายท่ีกําลังดําเนินอยู่ ซึ่งช่วยลดแรงกดดันให้ธนาคาร
กลางประเทศอื่นปรับข้ึนอัตราดอกเบี้ยตามหรือเปล่ียนมาใช้นโยบายทางการเงินท่ี
เข้มงวดมากข้ึน ณ ห้วงเวลาดังกล่าว

= เงินบาทมีแนวโน้มผันผวนไปในทิศทางอ่อนค่า หลังเศรษฐกิจฟื้ นตัวไม่พร้อมกันท้ังใน
มิติของภูมิภาคและภาคส่วนเศรษฐกิจ (Uneven Recovery) โดยเฉพาะประเทศท่ี
ได้รบัแรงหนุนจากความคืบหน้าเรื่องวคัซีนอย่างสหรฐัฯ และยุโรป รวมถึงสัดส่วนเม็ดเงนิ
กระตุ้นเศรษฐกิจเทียบจดีีพีสูงกวา่ตลาดเกิดใหม่ค่อนข้างมาก (รูปท่ี 3) ขณะเดียวกันกับ
ฟากฝั่ งตลาดเกิดใหม่ท่ีการกระจายวคัซีนคาดวา่จะล่าช้าออกไปราวครึง่แรกของปี 20221/

ซึ่งส่งผลให้เศรษฐกิจฟื้ นตัวไม่พรอ้มเพรยีงกันท้ังในมิติของภูมิภาคและมิติของภาคส่วน
เศรษฐกิจ (Uneven Recovery) ซึ่งกลายเป็นแรงขับเคล่ือนหลักให้เกิดการไหลของ
เงินทุนออกจากตลาดเกิดใหม่มากข้ึน นอกจากนี้ ผลทางอ้อมจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ท่ี
ปรบัตัวเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเรว็ตามทิศทางเศรษฐกิจโลก รวมถึงดุลบรกิารท่ีขาดหายไปจาก
จํานวนนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีอาจเหลือไม่ถึง 3 ล้านคน ย่อมส่งผลให้ดุลบัญชีเดินสะพัด
ในปีนี้เกินดุลลดลง กดดันให้ค่าเงินบาทเทียบดอลลาร์ฯ มีแนวโน้มผันผวนไปในทิศทาง
ออ่นค่า 

1/ ท่ีมา: OECD Economic Outlook (March 2021)
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รูปท่ี 3 เม็ดเงนิจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในแต่ภูมิภาค
และการเติบโตของเศรษฐกิจสหรฐัฯ-ตลาดเกิดใหม่
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