คาด Fed ลดดอกเบีย้ หนุนฟันด์โฟลว์ไหลเข้า ระวังบาทผันผวนหนัก
TMB คาด ใกล้ถึงเวลาเฟดลดดอกเบี้ย อาจทาให้ฟันด์โฟลว์ไหลเข้าตลาดไทยและตลาดเกิ ดใหม่เพิ่ มขึน้ ยา้ ระวังเงิ นบาท
ผันผวน เหตุจากความกังวลเศรษฐกิ จโลกถดถอย ผลจากความเสี่ยงเศรษฐกิ จโลกที่เพิ่ มขึน้ จากสงครามการค้าที่ทวีความ
รุนแรง ความเชื่อมันนั
่ กลงทุนที่ ลดลงสะท้อนจากบอนด์ยีลด์ตวั ยาวสหรัฐที่ ลดตา่ มาก ในขณะที่ อตั ราเงิ นเฟ้ อก็ยงั คงตา่
กว่าเป้ าหมายต่อเนื่ อง
จากภาวะสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและประเทศคู่คา้ ไม่ว่าจะเป็ น จีน เม็กซิโก ยุโรป และญี่ป่ ุน ส่งผลให้นักเศรษฐศาสตร์จาก
สถาบันทีม่ ชี ่อื เสียงอย่าง JPMorgan และ Morgan Stanley แสดงความกังวลว่าหากสถานการณ์ยงั ไม่คลีค่ ลาย โอกาสทีเ่ ศรษฐกิจ
โลกจะเข้าสู่สภาวะถดถอยภายในช่วงหลังของปี จะเพิ่มขึน้ อย่างมีนัยสาคัญ ซึ่งหากพิจารณาดัชนีผู้จดั การฝ่ ายจัดซื้อการผลิต
(manufacturing PMI) ของหลายๆประเทศที่ได้รบั ผลกระทบจากสงครามการค้า จะเห็นว่า PMI ของสหรัฐฯทีอ่ ยู่ในระดับต่ าสุดใน
รอบเกือบ 3 ปี ในขณะที่ PMI ของ จีน เยอรมนี ญีป่ ่ นุ สหราชอาณาจักร และออสเตรเลีย เริม่ ชะลอหรือหดตัวลงแล้ว
ล่าสุดความขัดแย้ง ระหว่างสหรัฐฯกับจีนปะทุขน้ึ อีกครัง้ มีการตอบโต้ ทางภาษีกนั ไปมา และลุกลามไปถึงสงครามเย็นทางด้าน
เทคโนโลยี (Tech Cold War) โดยความขัดแย้งไม่ได้เกิดขึน้ เฉพาะกับจีนแต่ยงั ลามไปถึงประเทศคู่คา้ อันดับสองอย่างเม็กซิโกด้วย
โดยสหรัฐฯประกาศขึน้ ภาษีสนิ ค้านาเข้า 5% จากเม็กซิโกอย่างคาดไม่ถงึ และขู่เพิม่ เป็ น 25% ในเดือนตุลาคม หากรัฐบาลเม็กซิโก
ไม่สามารถจัดการผูอ้ พยพทีผ่ ดิ กฎหมายจากเม็กซิโกได้ นอกจากนี้ ยังมีสงครามการค้ากับยุโรปและญีป่ ่ นุ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรม
ยานยนต์ทเ่ี พิง่ ถูกเลื่อนการขึน้ ภาษีออกไปทีต่ อ้ งจับตาดูต่อ
ปั จจัยเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อการค้าและการลงทุนทัวโลกรวมถึ
่
งของเศรษฐกิจสหรัฐฯเองด้วย โดยสะท้อนจากบอนด์ยลี ด์สหรัฐที่
อัตราผลตอบแทนระยะยาวลดลงจนต่ากว่าระยะสัน้ หรือทีเ่ รียกว่า เส้นอัตราผลตอบแทนกลับด้าน (Inverted yield curve) ทีใ่ นอดีต
เป็ น ตัว บ่ ง ชี้ท่คี ่ อ นข้า งแม่น ยาของภาวะเศรษฐกิจ ถดถอยในอีก 1-2 ปี ข้า งหน้ า จากข้อ มูลตัง้ แต่ ปี 1976 เหตุ ก ารณ์ เ ส้น อัตรา
ผลตอบแทนกลับด้าน คือ อัตราผลตอบแทนระยะ 10 ปี ต่ ากว่าระยะ 3 เดือน สามารถทายภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้ถูกต้องกว่า
83% หรือทายถูก 5 ครัง้ จาก 6 ครัง้ โดยผลต่างอัตราผลตอบแทนระยะ 10 ปี กับ 3 เดือน ติดลบเป็ นเวลาเฉลี่ย 207 วัน เฉลี่ย
ประมาณ 68 basis point โดยล่าสุดแม้ทรัมป์ ยังไม่ได้ประกาศทาสงครามการค้าอย่างเต็มรูปแบบกับอีกหลายๆคู่ค้า แต่เส้นอัตรา
ผลตอบแทนกลับติดลบแล้วถึง 14 วัน และติดลบต่ าสุดถึง 28 basis point ซึ่งหากสงครามการค้ารุนแรงกว่านี้ ก็จะทาให้ผลต่าง
อัตราผลตอบแทนติดลบหนักขึน้ สะท้อนความเชื่อมันนั
่ กลงทุนทีแ่ ย่ลง
นอกจากนี้ อัตราเงินเฟ้ อของสหรัฐฯยังต่ากว่าเป้ าหมายที่ 2% ของเฟดต่อเนื่องตัง้ แต่ตุลาคมปี 2018 ซึง่ ล่าสุดอัตราเงินเฟ้ อพืน้ ฐาน
PCE ซึง่ เป็ นเป้ าหมายหลักของ Fed ในเดือนเมษายนอยู่ท่เี พียง 1.6% ลดลงจากเฉลีย่ ปี 2018 ที่ 1.9% ซึง่ Fed อธิบายว่ามาจาก
ปั จจัยชัวคราว
่
สวนทางกับตลาดทีม่ องว่าเงินเฟ้ อจะไม่กลับเข้าสูเ่ ป้ าหมายในระยะเวลาอันใกล้น้ี
ดังนัน้ TMB Analytics มองว่า Fed อาจมีความจาเป็ นต้องลดอัตราดอกเบีย้ อย่างน้อย 1 ครัง้ ในปี 2019 นี้ สอดคล้องกับถ้อยแถลง
ของนายเจมส์ บูลลาร์ด ประธาน Fed สาขาเซนต์หลุยส์ หนึ่งในคณะกรรมการนโยบายการเงินสหรัฐชุดปั จจุบนั ทีบ่ อกว่ามีความ
เป็ นไปได้ท่ี Fed จะลดอัตราดอกเบีย้ ในไม่ชา้ นี้ ซึง่ หากเฟดลดดอกเบีย้ จริงอาจทาให้มฟี ั นด์โฟลว์จากต่างประเทศไหลเข้ามาในตลาด
เกิดใหม่รวมทัง้ ตลาดเงินตลาดทุนในประเทศไทยมากขึน้ แต่จะมีความผันผวนสูงขึน้ นักลงทุนจึงควรติดตามท่าทีของ Fed อย่าง
ใกล้ชดิ และมีความเตรียมพร้อมอยู่เสมอ
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