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ธนาคารแห่งประเทศไทย
สวัสดีปีใหม่ 2564 ท่านผู้อ่านพร้อมเสียงระฆังโควิด-19 ยกสองที่เริ่มดังขึ้นในไทยอีก ครั้งนะคะ แม้ว่า
หลายประเทศจะได้ยินเสียงระฆังดังขึ้นหลายยกก่อนหน้าแล้ว ถึงตอนนีค้ งต้องยอมรับว่า วิกฤตโควิดอาจยังไม่จบ
ลงง่าย ๆ ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเผลอการ์ดตก หรือถ้าประชาชนยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันทั่วถึง เรื่องนี้ก็ยังวางใจได้ยาก
ถ้าวิกฤตโควิดอาจอยู่กับเรานานเช่นนี้ จึงอยากใช้โอกาสนี้มาจับสัญญาณทิศทางอัตราดอกเบี้ยในโลกกันค่ะ ว่า
จะเป็นอย่างไรต่อไป
มองย้อนไปช่วงปีที่แล้ว ธนาคารกลางหลายแห่งลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงมาต่่าเป็นพิเศษ และใช้
มาตรการทางการเงินพิเ ศษ (Unconventional Monetary Policies: UMP) รวมถึง ส่งสัญญาณทิศทาง
นโยบายการเงินชัดเจนขึ้น เพื่อผ่อนคลายต้นทุนการกู้ยืมเงิน ช่วยบรรเทาพิษโควิดต่อเศรษฐกิจ หลายประเทศลด
อัตราดอกเบี้ยนโยบายจนติดขอบล่าง หรืออาจทะลุขอบล่างไปได้อีก รวมถึงใช้เครื่องมือการเงินใหม่ๆ เข้าซื้อตราสาร
ในตลาดการเงินเพื่อช่วยลดอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลให้ต่าลง หรือช่วยลดส่วนชดเชยความเสี่ยงของตราสาร
ทางการเงินลง นอกจากนี้ ยังได้เห็นว่าธนาคารกลางหลายแห่งพึ่งพาเครื่องมือสื่อสารทิ ศทางนโยบายการเงิน
(forward guidance) ช่วยปรับการคาดการณ์ ทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบายและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรของ
สาธารณะมากขึ้นด้วย
ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะคงมาตรการการเงินแบบผ่อนคลายเช่นนี้ไปอย่างน้อยถึงปี 2566
Fed เร่งปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Fed Fund Rate: FFR) จากต้นปี 2563 ที่ 1.50 - 1.75%
ลงมาอย่ างรวดเร็วจนเหลือ 0 - 0.25% ภายในเดือน มี. ค. 63 ทันที ที่เห็นว่า สถานการณ์โ ควิด เริ่มระบาด
รุนแรง พร้อมกับใช้ forward guidance สื่อสารทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบายว่าจะคง FFR ระดับนีไ้ ปจนกว่า
จะมั่นใจว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯ จะกลับมาจ้างงานได้เต็มที่และเงินเฟ้อกลับเข้าเป้าหมายที่ 2% และออกมาตรการ
ผ่อนคลายเชิงปริมาณ (quantitative easing: QE) รอบใหม่เข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลอย่างน้อย 7 แสนล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ ในไม่กี่เดือนข้างหน้า และจะไม่จ่ากัดวงเงินเข้าซื้อ หลังจากประกาศไปเพียง 1 สัปดาห์ Fed ก็
ออกมาขยายขอบเขตมาตรการ QE นี้ ใ ห้ ครอบคลุ ม ตราสารภาคเอกชนประเภท mortgage-backed
securities ด้วย
มาในเดื อ น ก.ย. 63 ที่ ผู้ ป่ ว ยโควิ ด เพิ่ ม ขึ้ น เร็ ว อี ก ระลอกในสหรั ฐ ฯ Fed ใช้ เ ครื่ อ งมื อ forward
guidance สื่อสารชัดขึ้นอีกว่าจะคง FFR ไปจนปี 2566 ที่ประเมินว่าเงินเฟ้อจะกลับมาเข้าเป้าหมายได้ และถ้า
ดูจากการประกาศกรอบนโยบายการเงินใหม่ของ Fed แบบ Average Inflation Targeting ในเดือน ส.ค. 63
ท่าให้หลายฝ่ายประเมินว่า นโยบายการเงินสหรัฐฯ จะผ่อนคลายนานขึ้น FFR จึงน่าจะอยู่ในระดับต่่าเช่นนี้นาน
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กว่าปี 2566 ถ้า Fed ต้องการชดเชยช่วงที่เงินเฟ้อเคยต่่ากว่าเป้า ตามกรอบนโยบายการเงิน ใหม่ ก็อาจยอมให้
เศรษฐกิ จร้อนแรงและเงินเฟ้อ เกินเป้า 2% ไปสัก พัก ก่ อนจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อ ลดความร้อนแรงของ
เศรษฐกิจและเงินเฟ้อ
ในช่ วงกลางเดือน ธ.ค. 63 ที่ส ถานการณ์ โ ควิด ในสหรัฐฯ ยิ่ งระบาดรุนแรง Fed ได้ใช้ forward
guidance สื่อสารทิศทางมาตรการ QE ว่าจะคงการเข้าซื้อตราสารทางการเงินอย่างน้อยเดือนละ USD120
billion ไปจนกว่า จะเห็น “substantial further progress” ที่ เ ศรษฐกิ จกลับมาจ้างงานเต็มที่และเงินเฟ้อ
กลับเข้าเป้า และล่าสุดช่วงกลางเดือน ม.ค. 64 นาย Jerome Powell ประธาน Fed ได้ให้สัมภาษณ์ถึงทิศ
ทางการด่าเนินนโยบายการเงินของ Fed ว่าจะคงมาตรการทางการเงินแบบผ่อนคลายต่อไปตามระยะเวลาที่
คาดไว้ เพราะตอนนีก้ ารจ้างงานยังห่างไกลจากระดับการจ้างงานสูงสุด จึงมองว่าคณะกรรมการ FOMC จะยังไม่
ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย เว้นแต่จะเห็นสัญญาณอัตราเงินเฟ้อปรับสูงขึ้นเหนือเป้าหมายไปมาก นอกจากนี้ยังกล่าวว่า
หากแม้เศรษฐกิจสหรัฐฯ กลับมาฟื้นตัวดีแล้ว Fed ก็จะระมัดระวังในการสื่อสารล่วงหน้าถึงการทยอยลดมาตรการ
QE เพื่อไม่ให้ตลาดการเงิน ปั่นป่วนเหมือนกรณี Taper Tantrum ในปี 2556 ซึ่งสัญญาณต่างๆ เหล่านี้ล้วนชี้ว่า
อัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงินของสหรัฐฯ น่าจะต่่าไปอีกพักใหญ่
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะยังไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีกอย่างน้อย 3 ปี
RBA เร่งปรับลดอัตราดอกเบี้ย นโยบาย (cash rate) จาก 0.75% เมื่ อต้นปี 2563 เหลือ 0.25%
ภายในเดือน มี.ค. ซึ่งเป็นระดับที่เคยบอกไว้ก่อนหน้านี้ว่าเป็นขอบล่างของ cash rate พร้อมกับใช้เครื่ อ งมือ
forward guidance สื่อสารทิศทางอัตราดอกเบี้ย เป็นครั้งแรกว่า “จะยังไม่ขึ้น cash rate จนกว่าเงินเฟ้อจะ
กลับเข้าเป้าในช่วง 2 - 3% ตามที่กาหนดเอาไว้อย่างยั่งยืน ซึ่งสิ่งนี้จะเกิดขึ้น ก็ต่อเมื่อค่าจ้างกลับมาขยายตัวสูงขึ้น
ตลาดแรงงานกลับ มาจ้า งงานได้ ม ากขึ้ น จนตลาดแรงงานเริ่ม ตึ ง ตัว ” และได้ อ อกมาตรการควบคุ ม อั ต รา
ผลตอบแทนพันธบัตร (yield curve control) เป็นครั้งแรก เพื่อกดให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะ
3 ปีต่าลงเท่า cash rate เพราะมองว่าเป็นระดับอัตราดอกเบี้ยที่ส่าคัญตัวหนึ่งในตลาดการเงินของออสเตรเลีย
ในเดือน พ.ย. 63 RBA ประเมิ นใหม่พบว่าขอบล่างต่่าลง จึงปรับลด cash rate ลงมาอยู่ที่ 0.1%
และใช้ forward guidance สื่อสารว่า “จะยั งไม่ปรับขึ้น cash rate อย่ างน้อยอีก 3 ปี” เพื่อลดความไม่
แน่นอนเกี่ยวกับทิศทางนโยบายการเงินในระยะข้างหน้า รวมถึงประกาศใช้มาตรการ QE เป็นครั้งแรกเพื่อเข้าซื้อ
พันธบัตรรัฐบาลระยะ 5 - 10 ปี วงเงิน AUD100 billion สะท้ อนความพยายามที่จะลดอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรระยะยาวให้ต่าลง
บางประเทศไม่ได้สื่อสารทิศทางดอกเบี้ยชัดเจน แต่มีท่าทีใช้นโยบายอัตราดอกเบี้ยต่่าพิเศษนาน
หลายประเทศไม่ได้ใช้ forward guidance สื่อสารทิศทางนโยบายการเงินชัดเหมือนตัวอย่างข้า งต้น
หรืออาจยังไม่ได้เริ่มใช้มาตรการทางการเงินพิเศษที่เหมาะสม แต่ก็มีทีท่าว่าจะใช้นโยบายอัตราดอกเบี้ยต่่า
พิเศษเป็นเวลานาน (ultra-low for longer) ผลส่ารวจของส่านักข่าว Bloomberg ในเดือน ม.ค. 64 พบว่า
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ธนาคารกลางกลุ่มประเทศพัฒนาและกลุ่มประเทศเศรษฐกิจใหม่ กว่าร้อยละ 90 จะคงอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ และมี
เพียงบางประเทศอาจลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มอีก เช่น จีน อินเดีย รัสเซีย เม็กซิโก โดยอยากมั่นใจกับการฟื้น
ตัวของเศรษฐกิจ ตลาดแรงงาน และเงินเฟ้อเสียก่อน จึงเป็นไปได้สูงว่า อัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงินโลกจะต่่า
(ลง) อีกนาน (ขึ้น) โดยเฉพาะหากสถานการณ์โควิดที่เอาแน่นอนไม่ได้รุนแรงขึ้น หรือเชื้อโควิดกลายพันธุ์จนวัคซีน
ที่พัฒนามาใช้ไม่ได้ผล ท่าให้เศรษฐกิจได้รับผลกระทบรุนแรงไม่ฟื้นตัวอย่างที่คิดไว้
อย่างไรก็ดี ความจริงข้อหนึ่ง ที่เห็นจากวิกฤตโควิด-19 ขณะนี้ คือ หนี้ภาครัฐและหนี้ภาคเอกชนของ
แต่ละประเทศก่อตัวสูงขึ้ นมาก สิ่งนี้มีนัยว่า เมื่อไหร่อัตราดอกเบี้ย ปรั บขึ้ น จะกระทบภาระหนี้ใหญ่ขึ้ นด้วย
ส่งผลต่อสภาพคล่องในการบริโภค การลงทุน หรือการออมของภาครัฐบาล ภาคธุรกิจ และประชาชนทันที ดังนั้น
ทิศทางนโยบายอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางจึงมีความส่าคัญมากขึ้นในระยะข้างหน้า เพราะมีผลต่อการ
แก้ปัญหาหนี้สินล้นพ้นตัว (debt overhang) ของภาครัฐ ภาคธุรกิจ และประชาชนบางกลุ่มในบางประเทศโดยตรง
เพื่อจะได้เร่งปรับตัวฟื้นฟูฐานะการเงินในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยยังต่่านานอยู่ และเตรียมความพร้อมไว้หากดอกเบี้ย
เกิดต้องปรับขึ้นในระยะข้างหน้าได้ทัน
ผู้เขียนหวังว่า ท่านผู้อ่านจะได้ใช้โอกาสจากทิศทางอัตราดอกเบี้ยต่่านานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ว่า
จะเป็น ผู้กู้ ได้แบ่ง เบาภาระต้นทุ นดอกเบี้ย ถูก ลง หรือ ผู้ล งทุ นที่ เ ห็นช่องทางน่าสภาพคล่องต้นทุ นต่่าไปสร้าง
มูลค่าเพิ่ม กระจายการลงทุน หรือเพิ่มศักยภาพปรับรูปแบบธุรกิจหาช่องทางเพิ่มรายได้ ขอเอาใจช่วยให้ทุกท่า น
ยกการ์ดได้สูง สามารถป้องกันตัวเองและคนที่ห่วงใย ให้ไร้รอยแผลจากวิกฤตโควิดได้ในที่สุดค่ะ
---------------------------------------------------------บทความนี้เป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคล ซึง่ ไม่จาเป็นต้องสอดคล้องกับข้อคิดเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทย
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