ดอกเบีย้ ไทยยังต่ำ ธปท. ไม่ ต้องเร่ งลดดอกเบีย้
TMB Analytics มองว่ ำแม้ ผลกำรประชุม เฟดครั ง้ ล่ ำสุดจะชีว้ ่ ำเฟดอำจลดดอกเบีย้ ได้ ถึงสองครั ง้ ในปี นี ้ ไทยก็ยังไม่ มีควำม
จำเป็ นต้ องรี บลดดอกเบีย้ ตำม เหตุเพรำะดอกเบีย้ นโยบำยที่แท้ จริ งไทยแทบจะต่ำที่สุดในอำเซียนแล้ ว และถึงแม้ จะยังสูง
กว่ ำดอกเบีย้ ที่แท้ จริ งของเฟด ก็ถือว่ ำสอดคล้ องกับอันดับควำมน่ ำเชื่อถือ (Credit Rating) ของไทยที่อยู่ต่ ำกว่ ำของสหรัฐฯ
ถึง 6 ระดับ
จากการประชุมเฟดล่าสุด สมาชิกที่คาดว่าจะมีการลดดอกเบี ้ยในปี นี ้ มีจานวนถึง 8 จากทังหมด
้
17 คน เทียบกับการประชุมครัง้ ก่อนที่
ไม่มีการประเมินว่าจะลดดอกเบี ้ยเลย ยิ่งไปกว่านัน้ 7 ใน 8 คนยังมองว่าจะลดดอกเบี ้ยถึง 2 ครัง้ ภายในปี นี ้ โดยมีแรงกดดันจากตัวเลข
เงินเฟ้อทีเ่ ฟดยอมรับว่าจะอยูใ่ นระดับต่าและอาจกลับเข้ าเป้าหมาย 2% ไม่ทนั ปี 2020 มิหนาซ ้า ตลาดแรงงานที่เป็ นจุดแข็งของสหรัฐฯ
ก็เริ่ มแสดงสัญญาณอ่อนแอด้ วยเช่นกัน อาทิ ตัวเลขการจ้ างงานนอกภาคเกษตรเฉลีย่ ปี 2019 ห้ าเดือนแรกมีเพียง 164,000 คน เทียบ
กับเฉลีย่ 229,800 คน ในช่วงเวลาเดียวกันของปี ที่แล้ ว ทาให้ TMB Analytics มองว่ ำเฟดอำจลดดอกเบีย้ ได้ ถงึ 2 ครัง้ ในปี นี ้
ซึง่ ไม่ใช่แค่เฟดที่ปรับคาดการณ์อตั ราดอกเบี ้ยนโยบายลง อีกหลายประเทศก็หนั่ อัตราดอกเบี ้ยนโยบายลงแล้ ว อย่างออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์ และอินเดีย รวมถึงประเทศเพื่อนบ้ านในกลุม่ อาเซียนอย่าง มาเลเซียและฟิ ลปิ ปิ นส์ จึงอำจเริ่มมีประเด็นว่ ำดอกเบีย้
นโยบำยของไทยอำจอยู่ในระดับที่สูงเกินไป และธปท.ควรปรับดอกเบีย้ นโยบำยลงตำมประเทศอื่นๆ หรือไม่
แน่นอนว่าหำกเทียบกับประเทศเศรษฐกิจหลักอย่ ำงสหรัฐฯ อัตรำดอกเบีย้ นโยบำยที่แท้ จริงของไทยยังอยู่ในระดับที่สูงกว่ ำ
โดยคานวณจากอัตราดอกเบี ้ยนโยบายหักลบด้ วยอัตราเงินเฟ้อเฉลีย่ จะอยูท่ ี่ระดับประมาณ 0.67% สูงกว่าของสหรัฐฯ ที่ 0.23% อย่างไรก็
ตาม ระดับดอกเบี ้ยดังกล่าวถือว่าสอดคล้ องกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ หรื อ Credit Rating ของประเทศแล้ ว เพราะโดยปกติประเทศ
ที่อนั ดับความน่าเชื่อถือตา่ กว่าหรื อมีความเสีย่ งมากกว่าก็ควรให้ ผลตอบแทนที่สงู กว่าเพื่อชดเชยความเสีย่ งดังกล่าว ซึง่ ไทยถูกจัด
อันดับความน่าเชื่อที่อยูท่ ี่ระดับ BBB+ ต่ากว่า AA+ ของสหรัฐฯ ถึง 6 ระดับ จึงถือเป็ นเรื่องปกติท่ อี ตั รำดอกเบีย้ นโยบำยที่แท้ จริง
ของไทยจะอยู่สูงกว่ ำของสหรัฐฯ
แต่หำกเปรียบเทียบกับประเทศในอำเซียนที่กำรจัดอันดับควำมน่ ำเชื่อถืออยู่ในระดับใกล้ เคียงกับไทย อัตรำดอกเบีย้
นโยบำยที่แท้ จริงของไทยเรียกได้ ว่ำอยู่ในระดับที่แทบจะต่ำสุดในภูมิภำคแล้ ว โดยสูงกว่าฟิ ลปิ ปิ นส์เพียงประเทศเดียวที่อตั รา
ดอกเบี ้ยทีแ่ ท้ จริ งอยูท่ ี่ -0.46% ในขณะที่ 3 ประเทศที่อตั ราดอกเบี ้ยทีแ่ ท้ จริ งสูงที่สดุ ในภูมิภาค ได้ แก่ ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และ
เวียดนาม มีอตั ราดอกเบี ้ยนโยบายที่แท้ จริงอยูท่ ี่ระดับสูงถึง 3.0% 2.8% และ 2.6% ตามลาดับ
ดังนัน้ TMB Analytics มองว่าการลดดอกเบี ้ยนโยบายของไทยเพือ่ ให้ สอดคล้ องกับทิศทางอัตราดอกเบี ้ยนโยบายของประเทศอื่นๆ ยัง
ไม่จาเป็ น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงทีเ่ สถียรภาพระบบการเงินยังเปราะบางจากปั ญหาหนี ้ครัวเรื อนที่อยูใ่ นระดับสูงในขณะที่คณ
ุ ภาพ
สินเชื่อด้ อยลง เพราะการลดดอกเบี ้ยอาจยิง่ เพิ่มความเสีย่ งดังกล่าว
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