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สวัสดีครั บและขอสวัสดีปีใหม่ในปี ม้ าคึกคักนีอ ีกครั ง นะครั บ ผมหวังว่าปี นีจ ะเป็ นการเริ มต้ นทีดี ก้ าวไกล
และสดใสสวยงามสําหรั บทุกท่านนะครั บ หลังจากปี ที แล้
แ วหลายๆ
ายๆ ท่านอาจต้ องเพลียกายเพลียใจกับการแก้ ไข
ปั ญหาในการดํ าเนิ นธุรกิ จและมีความกั
วาม งวลกับภาวะแวดล้ อมทางธุรกิ จที เกิ ดจากเศรษฐกิ
เศรษฐกิ จโลก เศรษฐกิ จและ
การเมืองในประเทศ เช่น เศรษฐกิจโลกฟื น ตัวช้ ากว่าทีคาดการณ์ ไว้ การลงทุนโครงสร้ างพื นฐานของรัฐบาลมีความ
ล่าช้ า การบริ
บริ โภคภาคครัวเรื อนขยายตัวเพิมขึ นเพียงเล็กน้ อยประมาณร้ อยละ 1 ข่าวเรื องธนาคารกลางของสหรัฐฯ
จะปรับลดมาตรการ QE อยู่หลายครั
หลายครัง ส่งผลในเชิงจิตวิทยาต่อเงินทุนไหลเข้ าและออกจากไทย
ออกจากไทยและประเทศต่างๆ
จนกระทบต่ออัตราแลกเปลียน จนกระทังในเดือนธั
น นวาคมทีผ่านมา ธนาคารกลางของสหรั ฐฯ ได้ ประกาศปรั บลด
มาตรการ QE ลงเดือนละ 10,000 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ ตังแต่
 เดือนมกราคมนี เป็ นต้ นไป
ลองมาดูกนั ว่าปี นีจะมี
จ ะมีโอกาสเป็ นอย่างไรกันบ้ างดีกว่าครั บ สถาบันวิจยั ด้ านความเสียงทางเศรษฐกิ
ยง
จและ
การลงทุนระดับโลก เช่น Eurasia Group และ Oxford Analytica มีความเห็นทีสอดคล้ องกันว่า ความเสียงทาง
การเงิน (Financial Risk) ทีอาจส่งผลกระทบต่
ผล
อเศรษฐกิจโลกในปี 2557 ดีขึ นอย่างมากจากปี ทีผ่านๆ มา เศรษฐกิจ
โลกเริ มฟื นตัวอย่างมีเสถียรภาพ เนื องจากยุโรปได้ ออกจากเศรษฐกิ จตกตําแล้ ว เศรษฐกิจญี ปุ่ นได้ รับการอัดฉี ด
เพือให้ หลุดพ้ นจากภาวะเศรษฐกิจชะงักงันที เป็ นมาต่
นมา อเนืองหลายสิ
หลายสิบปี และทีสําคัญคือการฟื นตัวของเศรษฐกิ จ
สหรัฐฯ จะทํทําให้ เศรษฐกิจโลกเติบโตกว่าทีคาดไว้ ถึงแม้ ว่าจะยัยังมีความเสียงบางประการหลงเหลืออยู่บ้าง เช่น การ
ปฏิรูปด้ านการเงิ นการธนาคารและการลงทุนของรั ฐบาลใหม่ของจี
อง นเพือให้ เศรษฐกิจมีเสถียรภาพอย่างยังยืนใน
ระยะยาว ซึงอาจกระทบกับการเติบโตในระยะสันบ้
 าง หรื อกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary
Fund : IMF) จะปรั บตัวเลขประมาณการความเติบโตของระบบเศรษฐกิจโลกในปี นีใ ห้ สูงขึน จากทีคาดไว้ ว่าจะ
เติบโตในอัตราร้ อยละ 3.6 เมืมือเดือนตุลาคม 2556
แต่ไม่ใช่ว่าปี นี จะไม่มีความเสียงเลยนะครับ สถาบันเหล่านี มีความกังวลถึงความเสียงทางการเมือง ความ
ขัดแย้ งที
งทีเกิดขึ นตามภูมิภาคต่างๆ ทัวโลกซึงอาจส่งผลกระทบอย่างรุ นแรงต่อเศรษฐกิจโลกทีกําลังฟื น ตัวดีๆ ในปี นี 
เพิมมากขึน รวมทัง ความเสียงทางการเงินบางประการ ตัวอย่างเช่น Oxford Analytica จัดลําดับความเสียง 10
ลําดับแรกในปี นี ไว้ ดงั นี 

Top 10 Global Risks
1. Sharp slowdown in China
2. European disintegration
3. Syria Jihadist ‘Launchpad’
4. Iran military conflict
5. Pakistan state collapse
6. Afghanistan peace process fails
7. US ‘deflationary trap’
8. China naval conflict
9. Collapse of the Putin system
10. Regime implosion in North Korea
ทีมา : Oxford Analytica
จากตาราง ท่ า นจะเห็ น ได้ ว่ า ความเสี ยงทางการเมื อ งและความขัด แย้ งยั ง มี อ ยู่ ใ นซี เ รี ย ปากี ส ถาน
อัฟกานิสถาน จีน-ญีปุ่ น รัสเซีย และเกาหลีเหนือ ทังยั
 งมีความเสียงทางการเงินในจีน สหภาพยุโรป และสหรัฐฯ ทียัง
น่าเป็ นกังวล ซึงหากเกิดขึ นจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก ดังนัน ท่านผู้อา่ นจึงไม่ควรละเลยทีจะป้องกันความเสียง
ในด้ านต่างๆ ทีเกียวข้ องกับธุรกิจของท่าน เพราะหากท่านสามารถเตรี ยมวิธีป้องกันความเสียงทีเหมาะสมและพอใจ
กับกําไรจากธุรกิจปกติแล้ ว ท่านก็จะสามารถจัดการกับการเปลียนแปลงทีอาจมีผลกระทบต่อธุรกิจได้ ดียิงขึ น
กลับมาทีเศรษฐกิจสหรัฐฯ หน่อยนะครับ การทีเศรษฐกิจขยายตัวและมีแนวโน้ มแข็งแกร่ งมากกว่าเดิม โดย
ในช่วงไตรมาส 4 ของปี นี  ตัวชี วัดหลายตัวกลับมาดีขึ นอย่างต่อเนือง โดยเฉพาะในตลาดแรงงานและภาคการผลิต
ขณะทีความเสียงหลักในช่วง 2-3 ปี ทีผ่านมา คือ ความไม่ แน่ นอนทางการคลัง น่าจะลดลงด้ วยเช่นกัน จากการที
สภาคองเกรสของสหรัฐฯ ผ่านแผนงบประมาณปี 2557/2558 ได้ ภายในเดือนธันวาคม 2556 ซึงเร็ วกว่าทีตลาดคาด
ไว้ ว่า อาจจะยื ดเยื อ ไปจนถึงต้ นปี หน้ า สะท้ อนว่าสภาคองเกรสของสหรั ฐฯ คงไม่ต้องการให้ ปัญหาการเมืองส่ง
ผลกระทบต่อความเชือมันทางเศรษฐกิจเหมือนทีเคยเกิดขึ นตอนรัฐบาลปิ ดทําการ (Government Shutdown) เมือ
เดือนตุลาคม 2556 ด้ วยเหตุนี ทําให้ นกั วิเคราะห์เชือว่า การพิจารณาเรื องเพดานหนี สาธารณะ (Debt Ceiling) ของ
สหรัฐฯ นันน่
 าจะผ่านได้ ง่ายกว่าครัง ทีผ่านมา
การเติบโตทีดีและความเสียงด้ านการคลังทีลดลง ส่งผลให้ ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะเริ มปรับลดวงเงินในการ
เข้ าซื อสินทรัพย์ภายใต้ โครงการ QE ลงเดือนละ 10,000 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ เหลือเข้ าซื อเดือนละ 75,000 ล้ านดอลลาร์
สหรัฐ ตังแต่
 เดือนมกราคม 2557 เป็ นต้ นไป และคาดว่าน่าจะทยอยลดลงอย่างต่อเนือง จนหยุดการเข้ าซื อโดยสมบูรณ์
ในช่วงครึ งหลังของปี 2557 ซึงเมือมันใจว่าเศรษฐกิจฟื นจริ งๆ ผู้ทีดูแลและควบคุมนโยบายทางการเงินก็จะหันมา
สนใจเรื องเงินเฟ้อและขึ นอัตราดอกเบี ย ซึงเมือยักษ์ ใหญ่ขยับ ต้ นทุนทางการเงินในโลกก็คงต้ องสูงขึ นตามไปด้ วย
ดังนัน ข้ อแนะนํ าก่อนจบวันนี  คือ ปี นี ท ่านผู้อ่านนอกจากจะต้ องบริ ห ารความเสี ยงแล้ ว คงต้ องบริ หาร
จัดการต้ นทุนให้ ดีขึ นควบคูไ่ ปด้ วยนะครับ

