TMB ฟัน FED ลดดอกเบี้ย แต่ไม่กระทบดอกเบี้ยไทย
TMB Analytics มองว่าในการประชุมวันที่ 30-31 กรกฎาคม ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะลดอัตราดอกเบีย้ 25 bps อย่างไรก็ตาม
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะยังคงดอกเบีย้ นโยบายต่อไปที่ 1.75% จากความกังวลความเปราะบางต่อเสถียรภาพระบบ
การเงินเป็ นเหตุผลหลัก
TMB Analytics คาดว่าเฟดจะประกาศลดอัตราดอกเบีย้ 25 bps ในการประชุมวันนี้ 31 กรกฎาคม โดยพิจารณาจากจุดยืนของ
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (FOMC) ทีส่ ่อื สารผ่านคาแถลงของนายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด ความเห็นของผูม้ สี ทิ ธิ ์โหวตทีน่ ่าจับตา
มอง และการคาดการณ์ของตลาด
เฟดได้แสดงให้เห็นถึงท่ าทีที่ผ่อนคลายมากขึน้ อย่างชัดเจนผ่านการสรุปเศรษฐกิ จกลางปี ของประธานเฟด นายเจอโรม พาวเวล ใน
วันที่ 10 กรกฎาคม เขากล่าวชัดเจนว่า ความเสีย่ งจากภายนอกโดยเฉพาะการค้าระหว่างประเทศได้มนี ้ าหนักมากกว่าปั จจัยภายในไปแล้ว
ตัง้ แต่ปลายปี ทแ่ี ล้วจนถึงมิถุนายนปี น้ี ปริมาณการค้าโลกและดัชนี manufacturing PMI ของโลก แทบจะไม่ขยายตัวหรือขยายตัวติดลบ ล่าสุด
อยูท่ ่ี -0.4% และ -0.6% ตามลาดับ ในขณะทีเ่ ศรษฐกิจภายในประเทศ ประธานเฟดได้ชใ้ี ห้เห็นถึงการแสดงสัญญาณชะลอตัวบ้างแล้วเช่นกัน
โดยเฉพาะการโตช้าลงของการลงทุนถาวรในภาคธุรกิจ การลงทุนในทีอ่ ยูอ่ าศัย และผลผลิตภาคอุตสาหกรรม รวมถึงอัตราเงินเฟ้ อ (PCE) ซึง่
ต่ากว่าเป้ าหมายระยะยาว 2% อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดอยูท่ ป่ี ระมาณ 1.5-1.6% ซึง่ เฟดได้ปรับลดประมาณการอัตราเงินเฟ้ อสาหรับปี 2019 ลง
ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาการให้คาถ้อยแถลงทีน่ ่าจับตามองของสมาชิกผูม้ สี ทิ ธิ ์โหวตใน FOMC พบว่า สมาชิกทีม่ สี ทิ ธิ ์โหวตซึง่ มี
มุมมองเป็ นกลางต่อนโยบายการเงิน (neutral) และให้ความเห็นไว้ก่อนหน้าในช่วงกลางเดือนมิถุนายนว่า ดอกเบี้ยควรจะคงอยูท่ ช่ี ่วง 2.252.5% ตลอดปี 2019 (dot plot) กล่าวคือ นายจอห์น วิ ลเลียมส์ ประธานเฟด สาขานิ วยอร์ก ซึ่งมีความสาคัญเป็ นอันดับสองรองจาก
ประธานเฟด กลับเริ่มมีท่าทีสนับสนุนการลดดอกเบีย้ โดยกล่าวว่าการใช้มาตรการป้ องกันดีกว่าการรอให้เกิดหายนะ โดยก่อนหน้านี้
นายเจมส์ บูลลาร์ด ประธานเฟดสาขาเซนต์หลุยส์ สมาชิกซึง่ มีมมุ มองผ่อนคลายมากทีส่ ดุ (most dovish) ต่อนโนบายการเงิน กล่าวว่าการลด
25 bps ในเดือนกรกฎาคมนี้เพียงพอแล้ว 50 bps นัน้ มากเกินไป ซึง่ สะท้อนให้เห็นว่าโอกาสทีค่ ณะกรรมการจะลดถึง 50 bps นัน้ น้อยมาก
มิหนาซ้า ณ วันที่ 19 มิถนุ ายน ความน่ าจะเป็ นที่ตลาดคาดว่าเฟดจะลดดอกเบีย้ ในเดือนกรกฎาคมนี้ สงู ถึง 100% และคงอยู่ระดับนี้
จนถึงปัจจุบนั เนื่องด้วยคาแถลงของ FOMC ทีก่ ล่าวไว้ขา้ งต้น โดยก่อนหน้านี้ ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เป็ นครัง้ แรกทีส่ มาชิกผูม้ สี ทิ ธิ ์โหวต
ของเฟดออกมาแถลงสนับสนุนการลดดอกเบีย้ ถึงแม้วา่ จะมาจาก นายเจมส์ บูลลาร์ด ซึง่ มีมมุ มองผ่อนคลายมากสุด (most dovish) ต่อนโน
บายการเงินก็ตาม ส่งผลให้ความน่ าจะเป็ นที่จะลดอัตราดอกเบีย้ ซึง่ สะท้อนจาก Fed funds futures นัน้ เริม่ สูงขึน้ จนแซงความน่าจะเป็ นทีจ่ ะคง
อัตราดอกเบีย้ เพราะฉะนัน้ หากเฟดตัดสินใจคงดอกเบี้ยคงเป็ นการ panic ตลาดไม่น้อยเลยทีเดียว
อย่างไรก็ตาม การลดดอกเบีย้ ของเฟดในครังนี
้ ้ และทิ ศทางการดาเนิ นนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายของธนาคารกลางส่วนใหญ่ จะ
ไม่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจของ กนง. ในสัปดาห์หน้ า TMB Analytics มองว่า กนง. จะยังคงดอกเบีย้ นโยบายต่อไปที่ 1.75% ข้อสนับสนุน
การลดดอกเบีย้ เพื่อแก้ปัญหาสภาพเศรษฐกิจไทยทีถ่ ดถอยลงยังไม่มนี ้ าหนักทีเ่ พียงพอ เนื่องจาก ธปท. มีเครื่องมืออื่นๆ นอกเหนื อจาก
ดอกเบีย้ นโยบายที่สามารถช่วยสนับสนุนการเติ บโตของเศรษฐกิ จไทยได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ตัวอย่างเช่น มาตรการเฝ้ าระวังเงินทุน
ไหลเข้าระยะสัน้ ทีม่ งุ่ เน้นแก้ปัญหาการเก็งกาไรและการแข็งค่าของค่าเงินบาททีเ่ ริม่ เมื่อ 22 กรกฎาคม ภายหลังจากมีการดาเนินการอย่างเป็ น
ทางการ 5 วัน มีกระแสเงินทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดพันธบัตรรัฐบาลระยะสัน้ สุทธิ 8,225 ล้านบาท ส่งผลให้คา่ เงินบาทอ่อนค่า 0.48%
ยิง่ ไปกว่านัน้ การตัดสิ นใจในประเด็นดอกเบีย้ นโยบายของไทยอยู่บนพืน้ ฐานเรื่องความเปราะบางของเศรษฐกิ จไทยเป็ นหลัก ซึง่
สถานการณ์ปัจจุบนั ยังคงน่าเป็ นห่วง ในไตรมาสแรก ภาคครัวเรือนมีสญ
ั ญาณกลับมาเร่งก่อหนี้มากขึน้ ในทุกหมวดสินเชื่อ โดยมีอตั ราการ
เติบโตรวมที่ 6.3% จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ทแ่ี ล้ว โดยสินเชื่อรถยนต์เป็ นหมวดทีม่ อี ตั ราการเติบโตสูงสุดที่ 12.3 % จากการวิเคราะห์
ข้อมูลธนาคารแห่งประเทศไทย TMB analytics พบว่ากลุ่มสินเชื่อไม่มหี ลักประกันมีการขยายตัวสูงถึง 21.2 %
ดังนัน้ การลดดอกเบีย้ นโยบายทีอ่ าจจะช่วยกระตุน้ เศรษฐกิจได้ในระยะสัน้ แต่จะเพิม่ ความเสีย่ งในระบบเศรษฐกิจไทยให้มากขึน้ ในระยะยาว
จึงไม่น่าจะเป็ นทิศทางที่กนง. จะเลือกดาเนินการในช่วงที่ความเสีย่ งต่อเสถียรภาพระบบการเงินอยูใ่ นระดับสูง
This document is issued by TMB Analytics, a division of TMB Bank PCL. All analyses are based on information available to
the public. Although the information contained herein is believed to be reliable, TMB makes no guarantee to its accuracy and
completeness. TMB may have issued, and may in the future issue, other reports that are inconsistent with, and reach different
conclusions from, the information presented in this report. Opinions or predictions expressed herein reflect the authors’ views,
not that of TMB, as of date of the analysis and are subject to change without notice. TMB shall not be responsible for the use
of contents and its implication.
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