เตือนผู้ประกอบการและนักลงทุน เตรี ยมรั บมือ Yellen shock
ศูนย์ วิเคราะห์ เศรษฐกิจ ทีเอ็มบี หรือ TMB Analytics มองหากเฟดสามารถขึน้ ดอกเบีย้ ได้ เร็ว จะสร้ างแรงกดดันให้
ธปท. อาจจะต้ องปรับอัตราดอกเบีย้ นโยบายขึน้ ตาม พร้ อมเตือนรับจุดสิน้ สุดของดอกเบีย้ ขาลงและค่ าเงินผันผวนในปี นี ้
หลังจากที่ตลาดเงินและตลาดทุน ได้ เผชิญกับความปั่ นป่ วน เมื่อครัง้ ที่นายโดนัลด์ ทรัมป์ ขึ ้นดารงตาแหน่งประธานาธิบดี
สหรัฐฯ ในตอนนี ้ทังโลกจะต้
้
องกลับมาเตรี ยมรั บมืออีกครัง้ กับ Yellen Shock หลัง ประธานเฟด นางเจนเน็ต เยลเลน ได้ ออกมา
สนับสนุนการขึ ้นดอกเบี ้ยได้ เร็ วของเฟด หลังเศรษฐกิจสหรัฐฯ ฟื น้ ตัวแข็งแกร่ง ทาให้ มีความเป็ นไปได้ สงู ที่เฟดจะขึ ้นดอกเบี ้ยได้ ในเดือน
มีนาคม
อนึ่ง การที่ประธานาธิ บดีทรัมป์ได้ แถลงต่อสภาคองเกรส เน้ นย ้าถึงนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ อาทิ การปรับลดภาษี บคุ คล
ธรรมดาและภาษี นิติบคุ คล การเพิ่มงบการทหารจานวนมหาศาล และการลงทุนโครงสร้ างพื ้นฐานจานวน 1 ล้ านล้ านเหรี ยญสหรัฐ ใน
ระยะเวลา 10 ปี โดยเฉพาะในส่วนการลงทุนภาครัฐในโครงสร้ างพื ้นฐาน ซึง่ ในระยะสันจะสามารถดั
้
นเศรษฐกิจสหรัฐฯให้ โตเพิ่มขึ ้นได้
0.1% ต่อปี และในระยะยาวจะช่วยให้ ศกั ยภาพการผลิตเพิ่มขึ ้น หนุนให้ เศรษฐกิจสหรัฐฯเติบโตได้ เกิน 1.8% ต่อปี นอกจากนี ้อัตราเงิน
เฟ้ อของสหรัฐฯ เองจะสามารถปรับตัวขึ ้นเกินการประมาณการณ์ของเฟดที่ 2% ได้ อย่างรวดเร็ ว จากการจ้ างงานคนอเมริ กนั ที่มากขึ ้น
ส่งผลให้ อตั ราว่างงานลดลงสูร่ ะดับ 4.5% และการเพิ่มค่าจ้ างที่สงู ขึ ้น แนวโน้ มการปรับตัวขึ ้นของอัตราเงินเฟ้ อจากมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจดังกล่าว จะทาให้ เฟด มี โอกาสที่จะปรับดอกเบี ้ยได้ เร็ วและแรงตามการคาดการณ์ของเฟด คือ สามารถขึ ้นดอกเบี ้ยได้ ถึง 3
ครัง้ ครัง้ ละ 0.25% ในปี นี ้
ศูนย์วิเคราะห์ฯ ได้ ประเมินผลกระทบต่อตลาดการเงิน ถ้ าหากเฟดขึน้ ดอกเบีย้ ได้ เร็วถึง 3 ครัง้ ดังนี ้
1. อั ต รา ผล ต อ บ แท น (บ อ น ด์ ยี ล ด์ ) ข อ ง
พันธบัตรทั่วโลกมีแนวโน้ ม ปรั บตัว สูงขึน้ และ
ภาพของอัตราดอกเบีย้ ที่เป็ นขาลงติดต่อกัน 35 ปี
จะหมดไปทันที โดยศูนย์วิเคราะห์ฯ ได้ ประเมินว่า
บอนด์ ยี ล ด์ ข องพั น ธบั ต ร 10 ปี ไทยและสหรั ฐ
สามารถปรับตัวสูงขึ ้นถึง 0.6 % ส่งผลให้ การลงทุน
ในพันธบัตรรัฐบาลให้ ผลตอบแทนที่ไม่นา่ สนใจ
2. อัตราดอกเบีย้ นโยบายของไทยมีโอกาสที่จะ
ปรั บตัวขึน้ ตามอัตราดอกเบีย้ สหรั ฐฯ จากเดิมที่
มีแนวโน้ มทรงตัวที่ 1.50% ตลอดทังปี
้ เพื่อสนับสนุน
การฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากถ้ า
หากเฟดขึ ้นดอกเบี ้ยได้ ถึง 3 ครัง้ ครัง้ ละ 0.25% จะ
ท าให้ อั ต ราดอกเบี ย้ สหรั ฐฯ มาอยู่ ที่ 1.50%
เทียบเท่ากับอัตราดอกเบี ้ยนโยบายของไทย ซึ่งจะ
ส่งผลให้ เกิดการไหลออกของเงิ นทุนที่รุนแรงได้ ถ้า
หากอัต ราดอกเบี ย้ นโยบายของไทยยัง คงอยู่ ใ น
ระดับเดิม อย่างไรก็ดี การปรับขึ ้นดอกเบี ้ยนโยบายของไทย ยังคงต้ องพิจารณาถึงผลกระทบต่อการฟื น้ ตัวของการลงทุน
ภาคเอกชนที่ยงั อยู่ในระดับต่า เนื่องจากดอกเบี ้ยขาขึ ้นดังกล่าวจะส่งผลให้ ต้ นทุ นการกู้เงินเพิ่มสู้ขึน้ (ดอกเบีย้ MLR
เฉลี่ย 4 ธนาคารใหญ่ จะปรั บตัวสูงขึน้ 0.15%) ซึ่งหากเป็ นเช่นนัน้ ผู้ประกอบการก็ต้องเตรี ยมพร้ อมที่จะรับมือกับต้ นทุน
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ทางการเงินที่เพิ่มสูงขึ ้น โดยในช่วงที่อตั ราดอกเบี ้ยยังคงอยู่ในระดับต่า จึง เป็ นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการพิจารณา เปลี่ยน
การกู้แบบ Floating rate ให้ มาเป็ น Fixed rate
3. ในส่วนค่าเงิน ทางศูนย์วเิ คราะห์ฯ มองว่า การขึ ้นดอกเบี ้ยได้ ถงึ 3 ครัง้ ของเฟดจะสามารถส่งผลให้ ค่าเงินบาทอ่ อนค่ าได้
ถึง 1.5% เป็ นอย่ างน้ อย และมองว่าค่าเงินบาทจะเคลือ่ นไหวในกรอบ 35.40-36.20 บาท/ดอลลาร์ สหรัฐ ในช่วงที่เหลือของ
ปี นี ้ นอกจากนี ้ตลาดเงินมีโอกาสที่จะผันผวนมากขึน้ ดังนัน้ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากค่าเงิน ผู้ประกอบการควรหา
โอกาสป้องกันความเสีย่ งจากค่าเงิน และควรมีการแบ่งขนาดการทาธุรกรรมป้องกันความเสีย่ งค่าเงิน เพื่อรับมือกับความผัน
ผวนที่เพิ่มสูงขึ ้น
นอกจากนี ้ แนวโน้ มดอกเบี ้ยขาขึ ้นในอนาคต จะส่งผลกระทบต่อภาระผ่อนของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินเชื่อบ้ าน โดย
ทางศูนย์วิเคราะห์ฯมองว่า ถ้ ามีความจาเป็ นที่จะต้ องลดภาระการผ่อน ในปี นี ้จึงเป็ นโอกาสที่ดี ทีจ่ ะเริ่ มมองหาช่องทางในการรี ไฟแนนซ์
และถ้ าหากประชาชนต้ องการกู้เงินเพื่อซื ้อบ้ านหรื อคอนโด และมีความพร้ อมที่จะผ่อนชาระ ปี นี ้ก็เป็ นโอกาสที่ดี ก่อนที่ดอกเบี ้ยจะเป็ น
ขาขึ ้นเต็มตัว
ทังนี
้ ้ ผลกระทบของ Yellen Shock ที่มีโอกาสจะเกิดขึ ้นนัน้ ชี ้ให้ เห็นว่า ตลาดการเงินนันยากที
้
จ่ ะคาดเดา สิง่ หนึง่ ที่จะเห็นได้
ชัดแน่นอนในปี นี ้ก็คือ ความผันผวนที่จะมีมากขึ ้นในตลาด จาก แนวโน้ มการฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจโลก นโยบายการกีดกันทางการค้ าของ
สหรัฐฯ ความไม่แน่นอนในขนาดของนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ประธานาธิบดีทรัมป์ อาจจะไม่ได้ ตามที่ขอ ความเสีย่ งทาง
การเมืองในยุโรป และปั ญหาหนี ้เสียในจีน ดังนันผู
้ ้ ประกอบการและนักลงทุนไทย จึงควรตังอยู
้ ใ่ นความไม่ประมาท และเตรี ยมพร้ อม
รับมือกับความผันผวนทีจ่ ะเกิดขึ ้น
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