TMB แนะ เตรียมรับความเสี่ยงจากการตอบโต้ของจีน
TMB Analytics ชี้ จีนมีทางเลือกหลากหลายในการตอบโต้ สงครามการค้ากับสหรัฐฯ ซึ่ งอาจมี ข้อดีข้อเสี ยต่างกันไป ทัง้
มาตรการตอบโต้โดยตรงอย่างการขึ้นภาษี นาเข้า ไปจนถึงผ่านตลาดเงิ นโดยการลดค่าเงิ นหยวนหรือลดการถือครอง
พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ รวมถึงมาตรการอื่นๆ อย่างการรณรงค์งดใช้สินค้าจากสหรัฐฯ ซึ่งหากจีนจาเป็ นที่ จะต้องเลือกใช้
มาตรการเหล่านี้ เศรษฐกิ จรวมถึงตลาดการเงิ นของโลกและไทยก็จะโดนผลกระทบไปด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
สำหรับสงครำมกำรค้ำ ทีป่ ะทุขน้ึ รอบล่ำสุด สหรัฐขึน้ ภำษีสนิ ค้ำนำเข้ำจำกจีนวงเงิน 2 แสนล้ำนดอลลำร์ สหรัฐ และขู่ว่ำจะขึน้ ภำษี
สินค้ำเพิม่ เติมอีก จำกสินค้ำมูลค่ำ 3 แสนล้ำนดอลลำร์สหรัฐ แต่สนิ ค้ำทีร่ ฐั บำลจีนจะขึน้ ภำษีเพื่อตอบโต้มมี ูลค่ำเพียง 6 หมื่นล้ำน
ดอลลำร์สหรัฐ เนื่องจำกโดยรวมแล้วสินค้ำทีจ่ นี ส่งออกไปสหรัฐมีมูลค่ำถึง 4.5 เท่ำของสินค้ำทีส่ หรัฐฯส่งออกมำจีน ดังนัน้ กำรเอำ
คืนสหรัฐฯผ่ำนมำตรกำรภำษี จีนอำจได้ไม่คมุ้ เสีย
เพื่อบรรเทำผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ ธนำคำรกลำงจีนอำจแทรกแซงค่ำเงินหยวนให้อ่อนลงเพื่อชดเชยรำคำสินค้ำจีนทีแ่ พงขึน้ จำกกำร
ทีส่ หรัฐฯขึน้ ภำษีและเพิม่ ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันเรื่องกำรส่งออก แต่กอ็ ำจมีผลกระทบทีร่ ุนแรงตำมมำ อย่ำงเหตุกำรณ์ทเ่ี กิดขึน้
ในเดือนสิงหำคม 2015 ทีห่ ลังจำกธนำคำรกลำงจีนทำกำรลดค่ำเงินหยวนต่อเนื่องสำมวันติตรวม 4.4% ก็ทำให้เดือนนี้เป็ นเดือนที่
แย่ท่สี ุดในรอบหลำยปี ของตลำดกำรเงินทัง้ หลำย โดยเฉพำะตลำดหุ้นเซี่ยงไฮ้ของจีน รวมถึงตลำดหุ้นและอัตรำแลกเปลี่ยนใน
ภูมภิ ำค
อีกด้ำนหนึ่ง จีนอำจเลือกใช้เครื่องมือในตลำดพันธบัตรเพื่อตอบโต้สหรัฐฯได้ดว้ ยเช่นกัน เพรำะอย่ำลืมว่ำจีนเป็ นเจ้ำหนี้ต่ำงชำติรำย
ใหญ่ทส่ี ุดของรัฐบำลสหรัฐฯ โดยถือครองพันธบัตรรัฐบำลสหรัฐฯมูลค่ำกว่ำ 1.12 ล้ำนล้ำนดอลลำร์สหรัฐ ดังนัน้ หำกจีน ลดกำรถือ
ครองพันธบัตรสหรัฐลงอย่ำงรวดเร็วและรุนแรง อำจมีผลให้ต้นทุนกำรกูย้ มื ในสหรัฐ ทีส่ ะท้อนผ่ำนอัตรำผลตอบแทนพันธบัตรหรือ
บอนด์ยลี ด์สงู ขึน้ อย่ำงมีนยั สำคัญ โดยกำรศึกษำของธนำคำร UBS พบว่ำ หำกจีนเพียงแค่ค่อยๆลดกำรถือครองพันธบัตรลงเรื่อยๆ
ตำมแนวโน้มปั จจุบนั อัตรำผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบำลจะสูงขึน้ ประมำณ 0.4% หรือ 40 basis point อย่ำงไรก็ดี กำรลดกำรถือ
ครองพันธบัตรสหรัฐในปริมำณมำกอำจกดดันให้เงินหยวนแข็งค่ำ รุนแรง ซึ่งอำจส่งผลต่อผู้ส่งออกจีนได้ และไม่ง่ำยที่จนี จะหำ
สินทรัพย์ทดแทนทีม่ คี วำมเสีย่ งต่ำและสภำพคล่องสูงใกล้เคียงกันกับพันธบัตรรัฐบำลสหรัฐฯ
นอกจำกนี้ ยังมีวธิ กี ำรโต้กลับอื่นๆอีก เช่น กำรกีดกันบริษทั จำกสหรัฐในกำรทำธุรกิจในจีน โดยกำรชะลอกำรดำเนินกำรศุลกำกร
สินค้ำนำเข้ำจำกสหรัฐ กำรชะลอหรือปฏิเสธกระบวนกำรขอวีซ่ำของนักธุรกิจชำวสหรัฐ หรือทำให้กระบวนกำรทำงกฎหมำยล่ำช้ำลง
แต่ขอ้ เสียคือ กำรทำแบบนี้จะเป็ นกำรลดควำมน่ำเชื่อถือในกำรดึงดูดให้บริษทั ต่ำงชำติเข้ำมำทำธุรกิจในประเทศในอนำคต
มำกไปกว่ำนัน้ ทำงด้ำนสงครำมเย็นด้ำนเทคโนโลยี (Tech Cold War) กำรเอำคืนทีส่ หรัฐขึน้ บัญชีดำ Huawei ว่ำมีภยั คุกคำมต่อ
ควำมมันคงของประเทศอำจรวมถึ
่
งกำรรณรงค์งดใช้ผลิตภัณฑ์ของ Apple ทีเ่ ริม่ เป็ นกระแสในสังคมออนไลน์บำ้ งแล้ว ซึง่ อำจทำให้
กำไรของ Apple ลดลงประมำณ 30% จำกกำรวิเครำะห์ของ Goldman Sachs แต่กน็ ่ำคิดว่ำจำกกำรทีจ่ ำนวนโรงงำนผลิตสินค้ำและ
ชิน้ ส่วนของ Apple เกือบครึง่ หนึ่งตัง้ อยู่ในจีนนัน้ บริษทั จีนทีอ่ ยู่ในห่วงโช่อุปทำนก็จะถูกผลกระทบไปด้วย มิหนำซ้ำ จีนอำจโต้ตอบ
สหรัฐได้โดยกำรจำกัดหรืองดกำรส่งออกแร่ Rare Earth ทีจ่ นี เป็ นผูผ้ ลิตหลักของโลก ซึง่ เป็ นวัตถุดบิ สำคัญในกำรผลิตเทคโนโลยีขนั ้
สูงในสหรัฐในหลำยภำคอุตสำหกรรม เช่น เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์ ยำนยนต์ พลังงำน เป็ นต้น โดยปั จจุบนั กำรนำเข้ำแร่ Rare
Earth ประมำณ 80% ของสหรัฐฯมำจำกจีน
จำกกำรทีค่ วำมขัดแย้งระหว่ำงสหรัฐกับจีนกลับมำตึงเครียดอีกครัง้ และยังไม่มวี แ่ี ววว่ำจะได้ขอ้ ตกลงเร็วๆนี้ อำจกระตุ้นให้จนี ต้อง
เลือกใช้อำวุธทีม่ อี ยู่ในมือซึ่งก็มขี อ้ ดีขอ้ เสีย แตกต่ำงกันไป แต่ไม่ว่ำจีนจะเลือกใช้วธิ ใี ด ควำมกดดันต่อกำรค้ำโลกรวมถึง ควำมผัน
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ผวนในตลำดเงินไทยและตลำดเงินโลกก็คงเพิม่ สูงขึน้ อย่ำงหลีกเลีย่ งไม่ได้ ผูป้ ระกอบกำรรวมถึงนักลงทุนจึงควรเตรียมรับมือควำม
เสีย่ งทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนำคต
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