โลกปรั บสมดุล…หลัง Fed ใส่ เกียร์ ถอยหลังเต็มกําลัง
โดย คุณขวัญใจ เตชเสนสกุล
ผู้อาํ นวยการอาวุโส ฝ่ ายวิจยั ธุรกิจ
ธนาคารเพื่อการส่ งออกและนําเข้ าแห่ งประเทศไทย (EXIM BANK)
นับตังแต่
้ เกิดวิกฤต Hamburger ในช่วงปลายปี 2551 ธนาคารกลางสหรั ฐฯ (Federal Reserve : Fed)
ได้ เข้ ามามีบทบาทสําคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิ จสหรั ฐฯ อย่างต่อเนื่ อง โดยเฉพาะการใช้ มาตรการผ่ อนคลายเชิ ง
ปริ มาณ หรื อที่หลายท่านคุ้นหูกนั ในชื่อ QE (Quantitative Easing) ในการอัดฉีดเงินเข้ าสู่ระบบเศรษฐกิจถึง 3 ครัง้ ด้ วย
งบดุลของธนาคากลางสหรั ฐฯล้ านล้ านดอลลาร์ สหรัฐ
การเข้ าซื อ้ พันธบัตรรั ฐบาลสหรั ฐฯ และตราสารหนี ท้ ี่ มี สินเชื่ อเพื่ อที่ อยู่
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อาศัยคํ ้าประกัน (Mortgage-Backed Securities : MBS) จนทําให้ ขนาด
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Hamburger Crisis
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งบดุลของ Fed เพิ่มขึ ้นจากราว 1 ล้ านล้ านดอลลาร์ สหรัฐมาอยู่ที่ 4.5 ล้ าน
2.25
ล้ านดอลลาร์ สหรั ฐ หรื อมี ขนาดใหญ่ กว่ าเศรษฐกิ จไทยถึ ง 10 เท่ า
1.75
ขณะเดียวกัน Fed ก็ได้ ปรับลดอัตราดอกเบี ้ยนโยบายลงอย่างต่อเนื่องจาก
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ระดับ 5% ในช่วงก่อนวิกฤตเศรษฐกิจ จนมาอยู่ในระดับตํ่าสุดที่ 0-0.25% ที2550
่ มา : Federal Reserve,Haver
อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิ จสหรั ฐฯ ที่ฟื้นตัวขึน้ เป็ นลําดับ สะท้ อนได้ จากอัตราการว่างงานที่ ปรั บลดลงจาก 10%
ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจมาอยู่ที่ 4.4% ในปั จจุบนั ทําให้ Fed ทยอยปรับนโยบายการเงินให้ เข้ มงวดมากขึ ้น โดยเริ่ มจากการยุติ
มาตรการ QE ในช่วงปลายปี 2557 ตามมาด้ วยการปรับขึ ้นอัตราดอกเบี ้ยนโยบายครัง้ แรกในช่วงปลายปี 2558 และปรับขึ ้น
อีก 2 ครัง้ จนมาอยู่ที่ระดับ 1.0-1.25% ในปั จจุบนั อีกทังการประชุ
้
มครัง้ ล่าสุดในวันที่ 20 ก.ย. 2560 ที่ผ่านมา นอกจาก Fed
จะส่งสัญญาณชัดเจนในการปรับขึ ้นอัตราดอกเบี ้ยอีก 1 ครัง้ ในปี นี ้ และอีก 3 ครัง้ ในปี หน้ าแล้ ว Fed ยังได้ ประกาศ “เริ่ มปรับ
ลดขนาดงบดุลเป็ นครั้งแรก” ตังแต่
้ เดือน ต.ค. 2560 เป็ นต้ นไป โดยจะหยุดซื ้อพันธบัตรรั ฐบาลและ MBS เข้ ามาทดแทน
ตราสารที่หมดอายุ รวม 1 หมื่นล้ านดอลลาร์ สหรัฐต่อเดือน และจะปรั บลดอีก 1 หมื่นล้ านดอลลาร์ สหรั ฐในทุกไตรมาส
จนขนาดของงบดุลลดลงแตะ 5 หมื่นล้ านดอลลาร์ สหรัฐต่อเดือนในเดือน ต.ค.2561 โดยยังไม่กําหนดเวลาสิ ้นสุดที่ชดั เจน
การเคลื่อนไหวข้ างต้ นของ Fed เป็ นการส่งสัญญาณถึงการใช้ “นโยบายการเงิ นเข้มงวดเต็มรู ปแบบเป็ น
ครั้งแรก” และยังถือเป็ นการส่งสัญญาณถึงเศรษฐกิจโลกด้ วยว่ายุคแห่ง “การเสพติ ดเงิ นร้ อน” กําลังจะหมด
ลงแล้ ว สถานการณ์ ดังกล่าวไม่เพี ยงเป็ นการปรั บนโยบายการเงินของสหรั ฐฯ ให้ กลับเข้ าสู่ภาวะปกติ (Policy
ราคานํา้ มันและราคาทองคํา $/ออนซ์
Normalization) เท่านัน้ แต่ยงั เป็ นการ “Normalization” เศรษฐกิจ
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• Normalization ราคาสินทรั พย์ โลกเสพติดกับ “ภาวะ
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สภาพคล่องล้ นโลก” มาเป็ นเวลาเกือบ 10 ปี หลัง Fed ใช้ มาตรการ QE
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และอัตราดอกเบีย้ ตํ่าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งภาวะดังกล่าวส่งผลให้ เกิดการ
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เคลื่ อนย้ ายเงิ นทุนระหว่างประเทศอย่ างรวดเร็ วเพื่ อเข้ าเก็ งกํ าไรใน
ที่มา : EIA และ Kitco.com
สินทรั พย์ ที่ให้ ผลตอบแทนสูงกว่า โดยเงินร้ อนจํานวนมหาศาลดังกล่าวได้ เข้ าไปสร้ างอุปสงค์เทียมในสินทรั พย์หลาย
ชนิด ตัวอย่างที่เห็นได้ ชัดคือ ราคานํา้ มันที่ไต่ระดับขึน้ ไปสูงกว่า 100 ดอลลาร์ สหรั ฐต่อบาร์ เรลตลอดปี 2554-2556
ทังที
้ ่เศรษฐกิจโลกในช่วงดังกล่าวยังไม่ฟื้นไข้ ดีนัก ราคานํา้ มันที่เพิ่มขึน้ ได้ ดึงดูดผู้ผลิตจํานวนมากให้ เข้ ามาผลิตเพื่อ
เก็บเกี่ยวกําไรระยะสัน้ แต่กลับทําให้ เกิด “อุปทานส่วนเกิน” ที่เรื อ้ รังมาจนถึงปั จจุบนั นอกจากนี ้ เงินร้ อนดังกล่าวยังได้

เปลี่ยนสถานะทองคําจากสินทรัพย์ ปลอดภัย (Safe Haven) ให้ กลายเป็ นสินทรั พย์เสี่ยง (Risk Asset) ในช่วงเวลา
เดียวกัน สะท้ อนได้ จากราคาทองคําที่เคยขึ ้นไปแตะระดับสูงสุดที่ 1,900 ดอลลาร์ สหรัฐต่อออนซ์ หรื อแม้ แต่ดชั นีราคา
หลักทรัพย์ของหลายประเทศที่เดินหน้ าทําสถิติสงู สุดอย่างต่อเนื่องทังที
้ ่พื ้นฐานเศรษฐกิจไม่ได้ แข็งแกร่ งมากนัก
อย่างไรก็ตาม หลังจาก Fed ทยอยปรับลดวงเงิน QE และปรับขึ ้นอัตราดอกเบีย้ ตังแต่
้ ปี 2558 เป็ นต้ นมา
ราคาสินทรั พย์ หลายชนิดก็เริ่ มปรั บลดลง และสะท้ อนปั จจัยพืน้ ฐานได้ ดีขึน้ ทังนี
้ ้ ในระยะถัดไปแม้ นโยบายการเงิน
เข้ มงวดอย่างเต็มรู ปแบบที่ Fed นํามาใช้ อาจส่งผลกระทบให้ ราคาสินทรัพย์หลายชนิดผันผวน และขาดเสถียรภาพ
ในระยะสันอยู
้ ่บ้าง แต่หากมองในแง่ดีก็อาจเป็ นการช่วยปรับสมดุลของราคาสินทรัพย์ทวั่ โลกให้ สะท้ อนปั จจัยพื ้นฐาน
โดยเฉพาะอุปสงค์และอุปทานที่แท้ จริ งมากขึ ้น ซึง่ จะส่งผลดีตอ่ เสถียรภาพของเศรษฐกิจโลกในระยะยาว
• Normalization พฤติกรรม Carry Trade วิกฤต Hamburger ที่เกิดขึ ้นไม่เพียงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ค่ าเงินสกุลต่ างๆ ต่ อดอลลาร์ สหรั ฐ
สหรัฐฯ เท่านัน้ แต่ยงั ได้ ขยายวงกว้ างไปทัว่ โลก โดยเฉพาะประเทศพัฒนาแล้ ว
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กับสหรัฐฯ ค่อนข้ างสูง ปั จจัยดังกล่าวทําให้ ธนาคารกลางของประเทศเหล่านี ้
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ต่างก็ นํ ามาตรการ QE มาใช้ ไม่ ต่ างจาก Fed ซึ่งถื อเป็ นตัวเร่ งให้ เกิ ด
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พฤติกรรมที่เรี ยกว่า Carry Trade ขึ ้นในตลาดการเงินโลก กล่าวคือมีการกู้ยืม
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เงินจากประเทศที่มีต้นทุนทางการเงินตํ่าโดยเฉพาะประเทศที่ใช้ มาตรการ QE
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เพื่อไปลงทุนในสินทรัพย์ของประเทศอื่นที่ให้ ผลตอบแทนสูงกว่า พฤติกรรม
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ดังกล่าวได้ สร้ างความปั่ นป่ วนอย่างมากให้ กบั ค่าเงินของหลายประเทศตลาดเกิดใหม่ อาทิ ฟิ ลิปปิ นส์ อินโดนีเซีย เป็ นต้ น
อย่างไรก็ตาม ในระยะถัดไปหาก Fed ใช้ นโยบาย Normalization อย่างเต็มรู ปแบบ ประกอบกับการที่ตลาดคาด
ว่าธนาคารกลางอังกฤษ ยุโรป และญี่ปนก็
ุ่ มีแนวโน้ มใช้ นโยบายการเงินแบบเข้ มงวดมากขึ ้นในช่วง 1-2 ปี ข้างหน้ า ซึง่ จะ
ทําให้ สว่ นต่างของอัตราดอกเบี ้ยค่อยๆ แคบลง ปั จจัยดังกล่าวอาจช่วยตัดวงจรพฤติกรรม Carry Trade ให้ ลดลงได้ บ้าง
ในระยะยาว และอาจช่วยให้ เสถียรภาพทางการเงินของประเทศที่เคยตกเป็ นเป้าของการ Carry Trade ดีขึ ้นไม่มากก็น้อย
• Normalization บทบาทธนาคารกลางทั่วโลก ให้ มีช่องว่างในการกําหนดนโยบาย (Policy Space) มากขึ ้น
เนื่องจากในช่วงที่สภาพคล่องล้ นโลก ธนาคารกลางแต่ละประเทศต้ องระแวดระวังเงินทุนเคลื่อนย้ ายที่จะเข้ ามาเก็ง
กําไรอย่างใกล้ ชิด ซึ่งอาจทําให้ จําเป็ นต้ องปรับลดอัตราดอกเบี ้ยนโยบายตาม Fed เพื่อสกัดกันเงิ
้ นร้ อนที่เข้ ามาทําให้
ค่าเงิ นแข็ งเกิ นกว่าปั จจัยพื น้ ฐาน และอาจกระทบต่อขี ดความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกภายในประเทศ
อย่างไรก็ตาม ในระยะถัดไปหาก Fed ลดละเลิกปั๊ มเงินร้ อนเข้ าสู่ตลาดการเงินโลก จะมีส่วนช่วยให้ ธนาคารกลางของ
ดุลงบประมาณของสหรั ฐฯ
% ต่อ GDP
ตลาดเกิดใหม่หลายประเทศ ลดความกังวลเรื่ องการเก็งกําไรค่าเงินได้ ระดับ
หนึ่ง และสามารถกลับมากํ าหนดทิ ศทางนโยบายการเงิ น โดยคํ านึงถึง
ตัวเลขเศรษฐกิจจริ ง และอัตราเงินเฟ้อของประเทศตนเองได้ มากขึ ้น
• Normalization นโยบายการคลังของสหรั ฐฯ ให้ กลับมามี
บทบาทมากขึ ้น หลังจากในช่วงหลายปี ที่ผ่านมานโยบายการคลังดูเหมือน
จะมีสว่ นช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐฯ น้ อยลงเป็ นลําดับ สังเกตได้ จากการใช้
ที่มา : EIU
จ่ายภาครัฐที่หดตัวเฉลี่ย 0.4% ต่อปี และดุลงบประมาณที่ขาดดุลลดลงต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม หลัง Fed ใช้ นโยบาย
การเงินแบบเข้ มงวดมากขึ ้น ทําให้ ประธานาธิบดีทรัมป์ ต้ องดึงบทบาทนโยบายการคลังกลับมาช่วยไม่ให้ การเติบโตทาง
เศรษฐกิจสะดุดลง สะท้ อนได้ จากการเสนอมาตรการปรับลดภาษี เงินได้ นิติบุคคลและบุคคลธรรมดา นอกจากนี ้ ยังต้ อง
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จับตามองการแต่งตังประธาน
้
Fed คนใหม่ที่คาดว่าจะทราบผลภายในปี นี ้ก่อนที่นางเจเน็ต เยลเลนจะหมดวาระในเดือน
ก.พ. 2561 โดยตลาดมองว่ามีความเป็ นไปได้ น้อยที่เยลเลนจะได้ ตอ่ วาระ แต่คาดว่าทรัมป์ จะแต่งตังประธาน
้
Fed คนใหม่
ซึง่ ตัวเก็งที่มีโอกาสสูงได้ แก่ นายเควิน วอร์ ช อดีตคณะผู้วา่ ฯ Fed นายเจอโรม พาวเวลล์ คณะผู้วา่ ฯ Fed ชุดปั จจุบนั และ
นายแกรี โคห์น ที่ปรึกษาเศรษฐกิจของทรัมป์ ซึง่ ส่วนใหญ่มีแนวคิดสนับสนุนนโยบายการเงินเข้ มงวดกว่าเยลเลน ปั จจัย
ดังกล่าวอาจยืนยันได้ วา่ นโยบายการคลังจะก้ าวขึ ้นมาเป็ นหัวเรื อสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสหรัฐฯ อีกครัง้
• Normalization ต้ นทุนทางการเงินของภาคธุ รกิจ หลังจาก Fed ประกาศเดินหน้ าปรั บลดงบดุล
ส่งผลให้ อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรทั่วโลกส่วนใหญ่ มีแนวโน้ มเพิ่ มขึน้ ตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรั ฐฯ
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี แต่ ละประเทศ
%
ปั จ จั ย ดั ง กล่ า วทํ า ให้ ภาคเอกชนที่ ปั จจุ บั น นิ ย มระดมทุ น ผ่ า น
ตราสารหนี ้เผชิญกับต้ นทุนที่สงู ขึ ้น ซึง่ จะทําให้ ภาคธุรกิจต้ องแข่งขัน
จีน
ไทย
กันมากขึน้ เพื่อรั กษากําไรระดับเดิมเอาไว้ เช่นเดียวกับภาคธนาคาร
สหรั ฐฯ
อังกฤษ
ที่แม้ จะมีโอกาสดึงดูดลูกค้ าที่เคยระดมทุนผ่านตราสารหนี ้ได้ มากขึ ้น
เยอรมนี
แต่ ก ารที่ ส ภาพคล่ อ งทั่ ว โลกมี แ นวโน้ มตึ ง ตั ว ขึ น้ เป็ นลํ า ดั บ
ประกอบกับมีค่แู ข่งใหม่ๆ ที่มีต้นทุนทางการเงินตํ่ากว่า โดยเฉพาะ
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ที่มา : www.investing.com
FinTech ก็จะยิ่งทําให้ การแข่งขันในภาคธนาคารดุเดือดต่อเนื่อง
• Normalization อิทธิพลของตลาด G3 ให้ กลับมาเป็ นกําลังหลักในการขับเคลื่อนการค้ าโลกอีกครั ง้
โดยหากค่าเงินของประเทศ G3 (สหรั ฐฯ ยุโรปและญี่ ปุ่น) กลับมาแข็งค่าตามแนวโน้ มเศรษฐกิจและการใช้ นโยบาย
การเงิ นที่ เข้ มงวดขึน้ ในระยะถัดไป จะมี ส่วนทํ าให้ กํ าลังซื อ้ ของผู้บริ โภคในประเทศ มูลค่ าการนําเข้ าของประเทศสําคัญ
มูลค่ านําเข้ าปี 2559
ประเทศ
ดังกล่าวปรับเพิ่มขึ ้น ซึง่ ประเทศเหล่านี ้เป็ นผู้นําเข้ า Top 4 ของโลก (สัดส่วนรวมกันกว่า
(ล้ านล้ านดอลลาร์ สหรัฐ)
โลก
14.6
35% ของมูลค่านําเข้ าโลก) และมีจํานวนประชากรรวมกันเกือบ 1,00 ล้ านคนซึ่งส่วน
EU
2.24*
ใหญ่มีกําลังซื ้อสูง นอกจากนี ้ ยังทําให้ ขวอํ
ั ้ านาจเศรษฐกิจเหวี่ยงกลับมายังขัวประเทศ
้
สหรัฐฯ
2.2
พัฒนาแล้ วอีกครัง้ หลังจากประเทศเหล่านี ้เผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจที่เรื อ้ รังมากว่า 10 ปี
จีน
1.5
ญี่ปนุ่
0.61
ซึง่ ระหว่างนันขั
้ วอํ
้ านาจตลาดเกิดใหม่นําโดยจีนก้ าวขึ ้นมาทาบรัศมีได้ อย่างมีนยั สําคัญ
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หมายเหตุ : *ข้ อมูลปี 2557 จาก The World Factbook โดย CIA

แม้ การใส่เกียร์ ถอยหลังครั ง้ ล่าสุดของ Fed จะไม่ได้ สร้ างความผันผวนให้ กับ ที่มา : Global Trade Atlas
ตลาดมากนัก เนื่องจาก Fed มีการสื่อสารที่มีประสิทธิ ภาพ อย่างไรก็ตาม ยังต้ องจับตามองการเคลื่อนไหวอื่นๆ ที่จะ
ตามมาอย่ า งใกล้ ชิ ด โดยเฉพาะหากธนาคารกลางสหรั ฐ ฯ ยุ โ รป และญี่ ปุ่ นซึ่ ง มี ข นาดงบดุ ล รวมกั น กว่ า
14 ล้ านล้ านดอลลาร์ สหรัฐ หรื อใหญ่กว่าเศรษฐกิจอาเซียน 10 ประเทศรวมกันถึง 5 เท่า เดินหน้ าปรับขึ ้นอัตราดอกเบี ้ย
และปรับลดขนาดงบดุลพร้ อมๆ กัน ซึง่ จะทําให้ สภาพคล่องในตลาดโลกหายไปอย่างมหาศาล สถานการณ์ ดงั กล่าวถือ
เป็ นบททดสอบใหม่ของเศรษฐกิ จโลกในภาวะที่ไร้ ยากระตุ้นอย่าง QE โดยช่วงแรกๆ ที่ หยุดยาอาการเจ็บป่ วยอาจ
กลั บ มาได้ เป็ นระยะ แต่ ใ นระยะยาวแล้ วการไม่ ใ ช้ ยาและพยายามสร้ างภู มิ ค้ ุ มกั น ให้ ปั จจั ย พื น้ ฐานและ
ภาคเศรษฐกิจจริ งก็น่าจะเป็ นทางออกที่ดีที่สดุ ที่จะทําให้ สขุ ภาพของเศรษฐกิจโลกเติบโตอย่างยัง่ ยืนในอนาคต
Disclaimer : ข้อมูลต่างๆ ทีป่ รากฏ เป็ นข้อมูลที ไ่ ด้จากแหล่งข้อมูลที ห่ ลากหลาย และการเผยแพร่ ข้อมูลเป็ นไปเพือ่ วัตถุประสงค์ ใน
การให้ข้อมูลแก่ผู้ทีส่ นใจเท่านัน้ โดยธนาคารเพือ่ การส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทยจะไม่รบั ผิ ดชอบในความเสี ยหายใดๆ ที อ่ าจเกิ ดขึ้ นจาก
การทีม่ ีบคุ คลนําข้อมูลนีไ้ ปใช้ไม่ว่าโดยทางใด
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