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Unconventional Monetary Policy

จากจุดเริ่มต้นสู่การนับถอยหลัง

ในสถานการณ์ทกี่ ารใช้เครือ่ งมือ หรือมาตรการทางการเงินทีธ่ นาคารกลางใช้ตามปกติไม่สง่ ผลต่อระบบเศรษฐกิจ
ตามที่ต้องการ หรือการใช้วิธีการเดิม ๆ มาถึงทางตัน ซึ่งหากธนาคารกลางไม่ท�ำอะไรที่แตกต่างจากเดิมก็ไม่สามารถ
ท�ำหน้าทีข่ องตนเองได้ ธนาคารกลางจึงจ�ำเป็นต้องมองหาวิธกี ารหรือมาตรการอืน่ ๆ ทีค่ าดว่าเมือ่ ใช้แล้วจะได้ผลตามที่
ต้องการ ซึง่ เรียกว่า Unconventional Monetary Policy Measures ‘พระสยาม’ ฉบับนี้ ได้รบั เกียรติจากคุณผ่องเพ็ญ
เรืองวีรยุทธ รองผูว้ า่ การ ด้านเสถียรภาพการเงิน มาไขข้อข้องใจและความกังวลเกีย่ วกับ Unconventional Monetary
Policy Measures ผลกระทบ และการเตรียมความพร้อมของธนาคารแห่งประเทศไทย
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ท�ำไมต้องใช้ Unconventional Monetary
Policy Measures
สหรัฐอเมริกาในช่วง Global Financial Crisis ครั้งล่าสุด เป็น
ตัวอย่างหนึ่งของการใช้ Unconventional Monetary Policy Measures
ในช่วงเริ่มต้นของวิกฤติการณ์ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2550 ธนาคาร
กลางสหรัฐฯ (Fed) ใช้นโยบายการเงินและเครื่องมือการเงินปกติ โดย
การลดอัตราดอกเบีย้ เป้าหมาย (Fed Fund Rate หรืออัตรากูย้ มื ระหว่าง
ธนาคารแบบข้ามคืน) อย่างรวดเร็ว จากระดับร้อยละ 5.25 จนเหลือ
ร้อยละ 0.00-0.25 ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2551 ซึง่ เป็นระดับอัตราดอกเบีย้
ที่ต�่ำที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐฯ แต่การลดดอกเบี้ยดังกล่าวก็ไม่
สามารถช่วยพลิกฟื้นระบบเศรษฐกิจการเงินได้ อัตราการว่างงานเพิ่ม
สูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ สถาบันการเงินไม่ท�ำหน้าที่เป็นตัวกลางทาง
การเงิน เนื่องจากมีฐานะอ่อนแอไปตาม ๆ กัน ส่งผลต่อทั้งภาคธุรกิจ
และภาคครัวเรือน
เมื่อนโยบายการเงินแบบ Conventional ที่ดำ� เนินการกันอยู่ตาม
ปกติถงึ ทางตัน เพราะลดอัตราดอกเบีย้ ต่อไปไม่ได้อกี แล้ว Fed จึงจ�ำเป็น
ต้องหาวิธกี ารอืน่ ทีเ่ ป็น Unconventional เพือ่ พลิกฟืน้ สถานการณ์ให้ได้
จึงเป็นที่มาของการใช้ Unconventional Monetary Policy Measures
ในเวลาต่อมา
ส่วนจะใช้วิธีการใหม่นี้ไปนานแค่ไหน ก็ต้องดูว่าธนาคารกลาง
มีเป้าหมายทางเศรษฐกิจอย่างไร เป้าหมายที่ว่าอาจจะเป็นระดับการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจหรืออัตราการว่างงาน ระยะเวลาของการใช้
วิธีการใหม่ก็ยากที่จะก�ำหนดเป็นช่วงเวลาที่ตายตัว แต่น่าจะดูจากผลที่
เกิดขึน้ เป็นหลัก เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าเศรษฐกิจจะไม่กลับไปอยูใ่ นสภาพทีย่ ำ�่ แย่
ท�ำให้ต้องกลับมาแก้ปัญหาอีกรอบ เพราะการแก้ปัญหารอบสองมักจะ
ยากล�ำบากมากขึ้น เนื่องจากมี Policy Space น้อยลง ตัวอย่างเช่น
ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นประเทศแรก ๆ ที่ใช้ Unconventional Monetary
Policy Measures เมื่อเกือบ 20 ปีก่อน และยังคงใช้อยู่ หลายคนก็เฝ้าดู

ว่า Abenomics ยากระตุ้นหม้อใหญ่เที่ยวนี้ จะดึงญี่ปุ่นให้พ้นจากวังวน
ของเศรษฐกิจตกต�่ำได้จริงหรือไม่
หลายคนตั้งค�ำถามว่าประเทศที่มีอัตราดอกเบี้ยต�่ำเป็นเวลานาน ๆ
จะมีความเสีย่ งอะไรบ้าง ความเสีย่ งทีเ่ ห็นได้ชดั คือ การเกิดภาวะฟองสบู่
ในราคาสินทรัพย์เสี่ยงประเภทต่าง ๆ เพราะนักลงทุนจะรับไม่ได้กับ
ผลตอบแทนที่ตำ�่ มากของการลงทุนในสินทรัพย์ที่ไม่เสี่ยงหรือเสี่ยงน้อย
หรือบางครั้งอาจเป็นผลตอบแทนแท้จริงที่ติดลบด้วยซ�ำ้ จึงจะหันไป
ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นเพื่อเพิ่มผลตอบแทน เช่น หุ้น
อสังหาริมทรัพย์ สินค้าโภคภัณฑ์ อาทิ น�้ำมัน ทองค�ำ จนราคาของ
สินทรัพย์เหล่านี้สูงกว่าราคาที่ควรจะเป็นมาก และในที่สุดก็จะเกิด
ภาวะฟองสบูแ่ ตก อย่างทีเ่ คยเห็นกันในหลายประเทศ และส่งผลกระทบ
อย่างมากต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ดังนั้น ประเทศที่ใช้
Unconventional Monetary Policy Measures เป็นเวลานานก็ต้อง
ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดและปรับมาตรการให้เหมาะสมและทันเวลา

Quantitative Easing คืออะไร และมีความเป็นมาอย่างไร

คุณผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ
รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพการเงิน
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ภายหลังการล้มละลายของ Lehman Brothers วาณิชธนกิจยักษ์ใหญ่
ของสหรัฐฯ ในปี พ.ศ. 2552 ในช่วงที่อัตราดอกเบี้ย Fed Fund เข้าใกล้
ศูนย์ ซึง่ แปลว่าจะลดอัตราดอกเบีย้ ต่อไปอีกไม่ได้ Fed เริม่ น�ำ Unconventional Monetary Policy Measures ทีเ่ รียกว่า Quantitative Easing

(QE) มาใช้ เพือ่ ช่วยประคองเศรษฐกิจและท�ำให้ระบบการเงินท�ำงานได้
เป็นปกติ Fed ท�ำ QE โดยอัดฉีดเงินจ�ำนวนมหาศาลเข้าสูร่ ะบบการเงิน
เริ่มท�ำครั้งแรกในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2551 โดยซื้อตราสารทางการเงิน
ที่มีสินเชื่อที่อยู่อาศัยหนุนหลัง (Mortgage-backed Securities : MBS)
มูลค่ารวม 6 แสนล้านดอลลาร์ สรอ. เหตุผลทีเ่ ลือกซือ้ ตราสารประเภทนี้
คือต้องการผ่องถ่าย MBS ที่อยู่ในมือของสถาบันการเงินมาเก็บไว้ใน
งบดุลของ Fed เอง เพื่อให้สถาบันการเงินมีเงินที่จะไปปล่อยกู้รายใหม่
ได้เพิม่ ขึน้ ซึง่ จะช่วยให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ปรับตัวดีขนึ้ เพราะมีความ
ต้องการซื้อเพิ่มขึ้นจากการปล่อยกู้เพิ่ม
อย่างไรก็ดี การท�ำ QE รอบแรกช่วยประคับประคองตลาดทีอ่ ยูอ่ าศัย
ได้ไม่มากนัก และภาวะเศรษฐกิจก็ยังไม่กระเตื้อง ท�ำให้ต้องอัดฉีดเพิ่ม
ในเวลานัน้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ มีแนวโน้มเพิม่ สูงขึน้

(เหตุเพราะนักลงทุนทัว่ โลกทยอยเทขาย) เป็นอุปสรรคในการฟืน้ ตัวของ
เศรษฐกิจเพราะต้นทุนการกู้ยืมที่ยึดโยงอยู่กับอัตราตอบแทนพันธบัตร
เพิม่ สูงขึน้ Fed จึงได้ดำ� เนินมาตรการ QE ต่อเนือ่ งอีกสองครัง้ โดยซือ้ ทัง้
MBS และพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ แถมยังท�ำธุรกรรม Operation Twist
(ซือ้ พันธบัตรยาว แล้วขายพันธบัตรอายุสนั้ ) ด้วย พูดง่าย ๆ คือ ต้องการ
กดให้อตั ราผลตอบแทนระยะยาวต�ำ่ ลง โดยสร้างความต้องการซือ้ เทียม
ของ Fed เข้ามาเพิม่ ขึน้ ผูก้ ยู้ มื จะได้มตี น้ ทุนทีถ่ กู ลง ส�ำหรับ QE ครัง้ ล่าสุด
หรือ QE3 ทีเ่ ริม่ ในเดือนกันยายน 2555 มีลกั ษณะพิเศษกว่าสองครัง้ ก่อน
ตรงที่ไม่บอกว่าจะซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดเท่าไหร่ หรือจะซื้อนานแค่ไหน
คือจะซือ้ ไปเรือ่ ย ๆ ทุกเดือน เดือนละ 85 พันล้านดอลลาร์ สรอ. จนกว่า
เศรษฐกิจจะฟืน้ ตัวอย่างชัดเจนหรืออัตราการว่างงานจะลดลงได้ตามเป้า

Fed’s QE chronology
Period
Length
Hint / Note
						
QE1

QE2

16 Dec 2008 31 Mar 2009
18 Mar 2009 Mar 2010
3 Nov 2010 30 Jun 2011

Operation 21 Sep 2011 Twist (OT) End 2012

16 Months

8 Months

16 Months

25 Nov 2008
FOMC Statement
18 Mar 2009
FOMC Statement
Hint :
27 Aug 2010
Bernanke’s speech at
Jackson Hole
1) 21 Sep 2011 Jun 2012
2) 20 Jun 2012 End 2012 (ext)

Size		

(USD bn)

1,150 bn.

500 : Agency MBS
100 : Agency Debts
750 : Agency MBS
100 : Agency Debts
300 : Treasury

600 bn.

600 : Long-term Treasury

400 bn.
267 bn.

buy long-term Treasury
(maturity 6-30 yrs) and sell short-term
Treasury maturity < 3 yrs) at the equal
amounts

600 bn.
(additional)

(75 bn. a month)

(extension)

*Formerly used in 1961

Hint :
1) 22 Aug 2012

QE3 /
QE3+

13 Sep 2012 Present

Open-ended

FOMC Minute revise down
GDF and weak activity

2) 31 Aug 2014

Assets

Open-ended

(85 bn. a month)*

40 : Agency MB*S
State-contingent : 45 : Treasury*

1) Unemployment 6.5%
Bernanke’s speech at
2) Inflation Expectation
Jackson Hole
2-2.5%
*QE3+ 12 Dec 2012
* Size of asset purchases was cut to USD 75 bn. and 65 bn., in Jan and Feb 2014, respectively

จากตาราง จะเห็นได้ว่า ในช่วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมา Fed ได้อัดฉีดสภาพคล่องผ่านมาตรการ QE รวมแล้วกว่า 3.7 ล้านล้านดอลลาร์ สรอ. และ
ยังไม่จบ เพราะทุกวันนี้ก็ยังอัดฉีดอยู่แต่ในปริมาณที่ลดลง วิธีการที่ Fed ใช้คือ เห็นว่าตรงไหนมีปัญหา ก็แก้ปัญหาตรงนั้น ไม่ได้ท�ำตามแบบแผน
ดั้งเดิม แต่จะปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ โดยมีเป้าหมายที่จะพลิกฟื้นเศรษฐกิจให้ได้ อย่างไรก็ตาม มีค�ำถามทั้งในหมู่นักลงทุนและนักวิชาการ
ว่าที่ Fed ท�ำ QE มา 3 ครั้งและยังท�ำอยู่ อัดฉีดเงินมากมายมหาศาลสู่ระบบการเงินโลก ประสบความส�ำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้มากน้อยแค่ไหน
ท�ำนานและมากเกินไป แต่ให้ผลน้อยนิดหรือเปล่า และได้สร้างปัญหาให้กับประเทศอื่นโดยไม่จ�ำเป็นหรือไม่
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ระดับเงินส�ำรองทางการและการเปลี่ยนแปลงค่าเงินในภูมิภาค
International Reserves

USD bn.

250.0
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Region Currencies
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Source : Bloomberg (as of Jan 2014)

การใช้มาตรการ QE และผลกระทบต่อกลุ่มประเทศ
Emerging Market Economies
สิ่งที่น่าสนใจส�ำหรับประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจแบบเปิดอย่าง
ประเทศเกิดใหม่ (Emerging Market Economies : EME) ทั้งหลาย
รวมทั้งประเทศไทย คือ เมื่อ Fed ปล่อยเงินให้มาหมุนเวียนในระบบ
การเงินโลกจ�ำนวนมหาศาล อีกทั้งกดให้อัตราดอกเบี้ยทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาวต�ำ่ ติดดิน ซึง่ เป็นการส่งสัญญาณว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังไม่ฟน้ื ตัว
ในขณะที่ระบบเศรษฐกิจหลักอื่น คือ ยุโรปและญี่ปุ่นก็ยังไม่มีวี่แววว่า
จะฟื้นตัว แต่ EME ยังขยายตัวได้ดี นักลงทุนในโลกมองเรื่องนี้อย่างไร
และเคลื่อนย้ายเงินลงทุนกันอย่างไรเพื่อเพิ่มอัตราผลตอบแทน
กราฟทีแ่ สดงระดับเงินส�ำรองทางการและอัตราแลกเปลีย่ นของ EME
แสดงให้เห็นว่าเงินทุนจ�ำนวนมหาศาลเคลื่อนย้ายจากประเทศหลัก
ที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจค่อนข้างต�่ำมายังประเทศในกลุ่มนี้รวมทั้ง
ประเทศไทย โดยเงินส�ำรองทางการของไทยเพิ่มขึ้นจาก 107 พันล้าน
ดอลลาร์ สรอ. ณ สิ้นปี พ.ศ. 2550 มาสูงสุดในเดือนมกราคม 2556
ทีร่ ะดับ 205 พันล้านดอลลาร์ สรอ. และค่าเงินบาทแข็งขึน้ จาก 33.7 บาท
ต่อดอลลาร์ สรอ. และแข็งทีส่ ดุ ที่ 28.56 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. หรือแข็งขึน้
ร้อยละ 18 โดยจะอ่อนบ้างแข็งบ้างเป็นช่วง ๆ เฉพาะในปี พ.ศ. 2553
ปีเดียว บาทแข็งขึ้นร้อยละ 10 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย
ลดลง (ราคาสูงขึ้น) และดัชนีตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสูงขึ้น ผลกระทบ
มีทั้งบวกและลบ ขึ้นอยู่กับว่าเราก�ำลังมองไปที่ใคร และมองกิจกรรม
อะไร เช่น บริษัทขนาดใหญ่ที่ลงทุนในต่างประเทศ ก็จะได้ประโยชน์
มากจากค่าเงินบาทที่แข็งขึ้นและอัตราดอกเบี้ยของไทยและสหรัฐฯ
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ที่ลดต�่ำลง เพราะท�ำให้ต้นทุนของเขาถูกลง แต่ในขณะเดียวกันค่าเงิน
ที่แข็งขึ้นจะท�ำให้ผู้ส่งออกมีรายได้ลดลง แต่ผู้น�ำเข้าซื้อของได้ถูกลง
ผู้ที่ทั้งน�ำเข้าและส่งออกก็อาจจะไม่ได้ไม่เสียมากนัก ส่วนผลกระทบต่อ
ภาครัฐนัน้ ดอกเบีย้ การออกพันธบัตรใหม่ทตี่ �่ำลงช่วยให้รฐั บาลกูไ้ ด้ถกู ลง
แต่ส�ำหรับธนาคารกลางหลายแห่งมีผลขาดทุน หลายแห่งมีส่วนทุน
ติดลบ เพราะสินทรัพย์ต่างประเทศที่ถืออยู่มีค่าน้อยลงเมื่อแปลงเป็น
เงินตราของตนเอง และอัตราผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนของเงิน
ส�ำรองทางการน้อยกว่าอัตราดอกเบีย้ ในประเทศ (ทีเ่ รียกกันว่า Negative
Carry) รวมทั้งไทยด้วย ประเทศเกิดใหม่ทั้งหลายก็บ่นกันมากที่สหรัฐฯ
ใช้ QE โดยไม่สนใจว่าจะมีประเทศไหนเดือดร้อนอย่างไรบ้าง ค�ำตอบ
จากสหรัฐฯ ก็เป็นท�ำนอง “My Dollars, Your Problem.”

ความท้าทายจากการลดมาตรการ QE
เมื่อใช้มาตรการ QE ต่อเนื่องกันมาพักใหญ่ และเริ่มเห็นสัญญาณ
เบื้องต้นของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ การยังคงอัดฉีดสภาพคล่อง
ในปริมาณเดิมก็จะมีความเสีย่ งต่อระบบเศรษฐกิจการเงินมากขึน้ แต่การ
ลดการอัดฉีดทีเ่ ร็วเกินไป ก็อาจจะท�ำให้การฟืน้ ตัวสะดุดและกลับมาเป็น
ปัญหาอีกรอบ สิ่งที่ Fed เผชิญก็เป็นความท้าทายอย่างมากทั้งส�ำหรับ
Fed เองและทุกประเทศในโลก เราจึงได้เห็นพฤติกรรมเดินหน้า/ถอยหลัง
ของ Fed ในช่วงกลางปีที่แล้ว เช่น ในเดือนพฤษภาคม ปีกลาย Fed
กล่าวว่าจะเริ่มลดปริมาณเงินที่อัดฉีดตาม QE3 หรือภาษาเทคนิคคือ
Tapering ภายในปีนี้ และจะหยุดการอัดฉีดภายในปีหน้า ท�ำให้นกั ลงทุน
ที่ก�ำลังเลือกลงทุนในสินทรัพย์ใน EME ต้องชะงัก เพราะค�ำพูดดังกล่าว

ส่งสัญญาณว่า Fed มัน่ ใจว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะฟืน้ ตัวเร็วกว่าทีต่ ลาดคาด
จนสามารถลดขนาดของยากระตุ้นลงได้ สิ่งที่เกิดขึ้นคือนักลงทุน
เร่งเทขายหลักทรัพย์ใน EME ทัว่ โลกกันเป็นการใหญ่เพือ่ กลับไปลงทุนใน
สหรัฐฯ แต่เมือ่ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ เพิม่ สูงขึน้ อย่างรวดเร็ว
เพราะนักลงทุนคิดว่า Fed ก�ำลังจะปรับเพิม่ อัตราดอกเบีย้ เป้าหมายเร็วขึน้
กว่าที่คาดด้วย จึงเร่งเทขายพันธบัตรและน�ำเงินไปลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ
แทน ความโกลาหลที่เกิดขึ้นนี้เอง ท�ำให้ Fed ต้องกลับมาพูดในเดือน
กรกฎาคม ว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังต้องการนโยบายการเงินที่ผ่อนปรน
มาก ๆ อยู่ต่อไป ซึ่งตรงข้ามกับที่พูดไว้ในเดือนพฤษภาคม และย�้ำว่า
Tapering เป็นการลดยากระตุ้นเมือ่ เศรษฐกิจก�ำลังเข้าสูภ่ าวการณ์ปกติ
ไม่ใช่การเริ่มปรับอัตราดอกเบี้ยเป้าหมายให้สูงขึ้น (Tightening) เพราะ
เห็นว่าเศรษฐกิจเริ่มร้อนแรง แต่ก็ดูเหมือนว่าค�ำพูดดังกล่าวจะยัง
ไม่หนักแน่นพอทีจ่ ะท�ำให้ตลาดหยุด เชือ่ ว่า Fed จะยังไม่ Taper เพราะ
ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินสหรัฐฯ ในเดือนกันยายน
ผู้เล่นในตลาดส่วนใหญ่ยังคาดว่า Fed จะเริ่มสื่อสารว่าจะลดการอัดฉีด
สภาพคล่องเป็นแน่แท้ แต่แล้วก็ผิดคาด Fed ยังคงอัดฉีดสภาพคล่อง
ในจ�ำนวนเท่าเดิม สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วง 4-5 เดือนนี้ ส่งผลให้นักลงทุน
ปรับสัดส่วนสินทรัพย์ทั้งใน EME และตลาดหลักแบบกลับไปกลับมา
ท�ำให้คา่ เงินและราคาสินทรัพย์ของเกือบทุกประเทศในโลกเปลีย่ นแปลง
อย่างรวดเร็วจากลมปากของ Mr. Bernanke เพียงคนเดียว และก็ถูก
ต่อว่าเช่นเคยว่าก่อนจะพูดอะไรก็คิดให้ดีเสียก่อน และต้องมีกลยุทธ์
ในการสือ่ สารทีด่ กี ว่านี้ เพราะมันท�ำให้เกิดความผันผวนในตลาดการเงิน
ทั่วโลกโดยไม่จ�ำเป็น
ณ วันนี้ Fed ได้ประกาศลดปริมาณเงินที่อัดฉีด หรือ Tapering
แล้ว 2 ครั้ง และตลาดเข้าใจแล้วว่า Tapering ไม่ได้แปลว่า Tightening
ซึง่ ก็ตอ้ งถือว่าเป็นข่าวดีสำ� หรับระบบเศรษฐกิจการเงินโลก เพราะสหรัฐฯ
ก�ำลังฟืน้ ตัว การบริโภคและการลงทุนก็จะทยอยกลับมา ซึง่ หมายความ
ว่า การส่งออกไปสหรัฐฯ จะค่อย ๆ ดีขนึ้ และเงินทุนก็จะทยอยไหลกลับ
สหรัฐฯ ประเทศที่สะสมเงินส�ำรองทางการในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและ
เกิด Negative Carry จ�ำนวนมาก ก็จะเริ่มเห็นสถานการณ์ที่หมุนกลับ
เงินส�ำรองทางการจะเริ่มลดลง ส่วนทุนของธนาคารกลางบางแห่ง
จะติดลบน้อยลงเนื่องจากค่าเงินอ่อนลง และในที่สุด เมื่อ Fed แน่ใจ
ว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวได้อย่างยั่งยืน เราก็จะเห็น Fed เลิกการใช้
Unconventional Monetary Policy Measure โดยสิน้ เชิง และกลับมาใช้
นโยบายและเครื่องมือดั้งเดิม คือการปรับอัตราดอกเบี้ยเป้าหมาย
Global Financial Crisis ครั้งหลังสุดนี้ เริ่มที่สหรัฐฯ แล้วกระทบ
มาถึงยุโรป ที่แม้วันนี้บางประเทศในกลุ่มก็ยังมีปัญหาอยู่มาก แต่ก็น่า
จะผ่านจุดต�ำ่ สุดแล้ว แล้วก็ตอ่ มาทีจ่ นี ท�ำให้เศรษฐกิจจีนชะลอตัวมาอยู่
ในระดับที่ไม่เคยเห็นมานาน และขณะนี้ประเทศเกิดใหม่หลายประเทศ
ก็ก�ำลังดิ้นรนเพื่อดึงไม่ให้เงินทุนไหลออกมากและเร็วเกินไปในภาวะ
ที่อัตราเงินเฟ้อก�ำลังขยับสูงขึ้นและการเติบโตทางเศรษฐกิจชะลอลง
หลังการลด QE เราคงจะเห็นการเจริญเติบโตของประเทศต่าง ๆ ในโลก
ที่เข้าใกล้กันมากขึ้น กลุ่มหนึ่งเป็นขาขึ้นและอีกกลุ่มเป็นขาลงเข้าหา

จุดสมดุลใหม่ และยังคงเห็นการเคลื่อนย้ายเงินทุนออกจากประเทศ
EME กลับสูเ่ ศรษฐกิจหลักอย่างต่อเนือ่ ง และคงไม่แปลกใจทีบ่ างประเทศ
ที่มีจุดอ่อน (แต่มองเห็นไม่ชัดเจนหรือถูกมองข้ามไปในช่วงที่ผ่านมา)
และไม่สามารถปรับนโยบายได้อย่างเหมาะสมและทันเวลา จะประสบ
ปัญหาในระยะต่อ ๆ ไป

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและภาคธุรกิจไทย
หลังการลดมาตรการ QE
ผลกระทบที่เห็นได้ชัดในช่วงที่ผ่านมา ตั้งแต่ Fed เริ่มพูดเรื่องการ
ลด QE ครั้งแรกในเดือนพฤษภาคมปีกลาย คือผลกระทบต่อตลาด
การเงิน ค่าเงินบาทอ่อนลง ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ลดลง และอัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรปรับสูงขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนของภาคธุรกิจสูงขึ้น
ความมั่งคั่ง (wealth) ของนักลงทุนลดลง ซึ่งก็คงมีผลให้การจับจ่าย
ใช้สอยลดลงบ้าง แต่ดูจะอยู่ในวิสัยที่เราจะบริหารจัดการผลกระทบได้
เพราะเรายังมีภูมิคุ้มกันที่ดีในหลาย ๆ ด้าน ได้แก่
1) เงินส�ำรองทางการยังอยูใ่ นระดับทีค่ อ่ นข้างสูงแม้วา่ จะลดลงบ้าง
ในช่วงทีผ่ า่ นมา แต่เมือ่ เทียบกับภาระหนีต้ า่ งประเทศและการน�ำเข้าแล้ว
ก็ยังอยู่ในระดับที่ไม่น่ากังวล
2) โครงสร้างพื้นฐานของเศรษฐกิจยังค่อนข้างดี อัตราเงินเฟ้อ
ยังอยู่ในระดับต�่ำ ท�ำให้ค่าเงินบาทที่อ่อนลงจะไม่ท�ำให้อัตราเงินเฟ้อ
ออกนอกกรอบที่เราวางไว้ การจ้างงานยังดีมาก การขาดดุลบัญชี
เดินสะพัดอยู่ในระดับค่อนข้างต�่ำ
3) ภาคธุรกิจและระบบสถาบันการเงินไทยค่อนข้างแข็งแรงและ
ฐานะการเงินยังอยู่ในเกณฑ์ดี ระดับหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ NPL
รวมถึงความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนมีค่อนข้างต�่ำ ขณะที่สถาบัน
การเงินกันส�ำรองเผื่อหนี้เสียไว้มากพอสมควร ท�ำให้ยังท�ำหน้าที่เป็น
ตัวกลางทางการเงินที่ดีได้
4) อัตราแลกเปลี่ยนมีความยืดหยุ่นเพิ่มขึ้น ภาคเอกชนสามารถ
รองรับความผันผวนได้ดีขึ้นมาก
นอกจากนั้น การลงทุนของนักลงทุนต่างชาติในตราสารหนี้ไทย
อยู่ในระดับค่อนข้างต�่ำ ส่วนการลงทุนในตราสารทุน แม้จะมีสัดส่วน
ทีส่ งู กว่า และในช่วงทีผ่ ่านมา นักลงทุนต่างชาติกไ็ ม่ได้เร่งลดการลงทุน
มากนัก ส่วนค่าความผันผวนของค่าเงินบาทแม้สูงขึ้น แต่ก็อยู่ในระดับ
ที่ยังค่อนข้างต�่ำเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ท�ำให้อัตราผลตอบแทน
ต่อความเสี่ยงยังคงน่าสนใจ ประกอบกับในช่วงหลังความต้องการ
ซื้อหลักทรัพย์ในประเทศของนักลงทุนสถาบันยังมีอยู่ ซึ่งช่วยชะลอการ
ปรับลดลงของราคาหลักทรัพย์ในประเทศได้ดี เราจึงเห็นการปรับตัว
ที่ถือว่าค่อยเป็นค่อยไป (Orderly) ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา
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สิ่งที่เราคาดหวังว่าจะมาพร้อมกับการลด QE คือการส่งออกที่
กระเตื้องขึ้น ซึ่งจะช่วยดึงให้การบริโภคและการลงทุนปรับดีขึ้นด้วย
ในระยะต่อไป เราเริ่มเห็นสัญญาณเริ่มต้นที่ดีขึ้นบ้างจากการส่งออก
ไปยังเศรษฐกิจหลัก แต่การส่งออกไปยังกลุ่มอาเซียนกลับแผ่วลง
ก็เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เหมาะสม
กับสถานการณ์

การลดผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจการเงินไทย :
แพทย์เศรษฐกิจกับการเลือกยาที่เหมาะสม
การด�ำเนินนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงที่ผ่านมาเป็นเรื่องที่
ท้าทายมาก เพราะธนาคารกลางของ EME ทัง้ หลายก็ไม่อยากเห็นค่าเงิน
ของตนเองแข็งเร็วเกินไป เพราะกระทบรายได้ผู้ส่งออก และต้อง
เหลือบมองสกุลเงินของเพื่อนบ้านด้วย เพราะไม่อยากเสียเปรียบ
คูแ่ ข่ง ในขณะเดียวกันก็ไม่เข้าไปดูแลมากเกินไป จนค่าเงินไม่ได้สะท้อน
ภาพที่แท้จริงและส่งสัญญาณที่ผิด ๆ ว่าธนาคารกลางดูแลอย่างเต็มที่
ส�ำหรับประเทศไทย เราก็ค่อย ๆ จูงให้ค่าเงินเป็นไปตามกลไกตลาด
มากขึ้น หรือพูดง่าย ๆ ว่าเป็นไปตามความต้องการซื้อ/ขายเงินตรา
ต่างประเทศ ซึง่ มีผลให้คา่ ความผันผวนเพิม่ ขึน้ ในบางช่วง เท่าทีผ่ า่ นมา
ผู้ร่วมตลาดก็ค่อย ๆ ปรับตัว มีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านอัตรา
แลกเปลี่ยนที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ในเวลาเดียวกัน ธปท. ก็พยายามทุกวิถีทางที่
จะให้ความรู้ ข้อมูลแก่ผปู้ ระกอบธุรกิจเพือ่ ให้เขาตระหนักถึงความจ�ำเป็น
ในการบริหารความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น ซึง่ ก็ได้ผลดี เพราะสัดส่วน
การป้องกันความเสีย่ งเพิม่ สูงขึน้ มากในช่วงทีบ่ าทแข็ง นอกจากนัน้ ธปท.
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ก็สนับสนุนให้ธรุ กิจไทยใช้สกุลเงินบาทหรือของคูค่ า้ เพิม่ ขึน้ ลดการพึง่ พิง
ดอลลาร์ สรอ. ซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องใช้เวลา แต่ก็พอเห็นสัญญาณที่ดีขึ้น
การท�ำธุรกรรมในตลาดการเงิน (Open Market Operations) เพื่อ
ดูดเงินส่วนเกินในระบบที่เกิดจากการเข้าดูแลค่าเงิน ก็ท้าทายไม่แพ้กัน
เพราะต้องดูดให้ทัน เพื่อดูแลไม่ให้อัตราดอกเบี้ยในตลาดต�่ำกว่าอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายมากนัก และยังต้องระวังเรื่องต้นทุน อีกทั้งต้องปรับ
เปลีย่ นเครือ่ งมือให้เหมาะสมกับขนาดของสภาพคล่องส่วนเกินทีเ่ พิม่ ขึน้
อย่างรวดเร็ว ต้องประสานกับกระทรวงการคลังอย่างใกล้ชดิ ในการออก
พันธบัตร เพื่อไม่ให้มีการกระจุกตัวของพันธบัตรที่ออกใหม่ของทั้ง
2 หน่วยงาน รวมทั้งต้องประเมินความต้องการของผู้ซื้อทั้งไทยและเทศ
เพือ่ ก�ำหนดประเภทและปริมาณพันธบัตรทีอ่ อกในแต่ละรุน่ โดยค�ำนึงถึง
สภาพคล่องในตลาดรองด้วย
ในด้านนโยบายการเงิน เศรษฐกิจที่ชะลอตัวท�ำให้คณะกรรมการ
นโยบายการเงิน (กนง.) ปรับลดอัตราดอกเบีย้ ลงหลายครัง้ ตัง้ แต่ชว่ งแรก
ที่เกิดวิกฤติการณ์จนถึงระดับต�่ำสุดที่ร้อยละ 1.25 ในปี พ.ศ. 2552
ในการเพิม่ /ลดอัตราดอกเบีย้ นโยบาย กนง. ให้น�้ำหนักปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อ
อัตราเงินเฟ้อและการเติบโตของเศรษฐกิจเป็นหลัก และค�ำนึงถึง
เสถียรภาพทางการเงิน (Financial Stability) เพิ่มขึ้นด้วยเหตุที่สินเชื่อ
โตเร็วกว่าเศรษฐกิจมาก Feed Back จากภายนอกก็สะท้อนให้เห็นว่า
ธปท. ด�ำเนินนโยบายการเงินได้อย่างน่าเชื่อถือ
ในช่วง Peak ของเงินทุนไหลเข้า หลายประเทศคิดเรื่องการใช้
มาตรการทีจ่ ะช่วยชะลอการไหลเข้าของเงินทุนและบางประเทศก็เอามา
ใช้จริง เช่น บราซิลเพิม่ ภาษีเงินทุนไหลเข้า อินโดนีเซียก�ำหนดระยะเวลา
ขั้นต�่ำในการถือครองสินทรัพย์บางประเภท ของไทยเราก็เตรียมไว้บ้าง

เหมือนกัน แต่ในที่สุดก็ไม่ได้ใช้ เพราะเกิดข่าวลือว่าเราจะน�ำมาตรการ
มาใช้ นักลงทุนต่างชาติตกใจ ก็ทยอยขายและออกจากไทยไปก่อน
ที่จะได้รู้กันว่าเตรียมอะไรเอาไว้บ้าง ข่าวลือนี้เป็นตัวที่ท� ำให้เกิด
จุดเปลี่ยนของความคิดของนักลงทุน และเริ่มถอนเงินทุนออกก่อนที่
Fed จะพูดถึงการลด QE
การน�ำมาตรการเงินทุนเคลื่อนย้ายมาใช้ไม่ใช่เรื่องง่ายนัก จ�ำเป็น
ต้องอาศัยข้อมูลและการวิเคราะห์ที่มาของเงินทุนที่ดีมาก เพื่อจัดการ
หรือสกัดกั้นได้ถูกช่อง รวมทั้งต้องประเมินผลกระทบต่างๆ ของ
มาตรการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ชั่งน�้ำหนักผลดี/ผลเสียให้ดี
และต้องประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด (แบบลับ ๆ) เพื่อให้
มัน่ ใจว่าเมือ่ ใช้แล้วได้ผลอย่างทีต่ อ้ งการ ธนาคารกลางส่วนมากก็จะเก็บ
เครื่องมือนี้ไว้ท้าย ๆ ของรายการที่ควรท�ำ
สิ่งส�ำคัญที่จะมองข้ามไม่ได้ โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ไม่ปกติ ก็คือ
การสื่อสารกับ Stakeholders อย่างตรงไปตรงมาว่าเกิดอะไรขึ้น
และเราจะดูแลอย่างไร เพือ่ ให้เขาสามารถวางแผนตัง้ รับให้เหมาะสมและ
ไม่หวังพึง่ ธนาคารกลางมากจนเกินไป การสือ่ สารประเภทนี้กไ็ ม่งา่ ยนัก
ทั้งหมดที่พูดมาคือความยากล�ำบากในการท�ำนโยบายของประเทศที่มี
เงินทุนไหลเข้าจากผลของการใช้มาตรการ QE ของสหรัฐฯ และธนาคาร
กลางของ EME ในทุกภูมภิ าคเผชิญกับความท้าทายเหล่านีใ้ นช่วงหลายปี
ที่ผ่านมา จนวันนี้การออกจาก Unconventional Monetary Policy
ของสหรัฐฯ ก็ทำ� ให้เกิดแรงกระเพือ่ มในทางกลับกัน และเช่นเคย ก็มคี ำ� พูด
จากธนาคารกลางบางแห่งที่อยากให้ไปถึงหูของผู้ก�ำหนดนโยบาย
การเงินของสหรัฐฯ ว่าช่วยดูแลให้มี Unintended Consequences
กับประเทศอื่นน้อยๆ หน่อย ซึ่งก็คงเป็นเพียงค�ำพูดที่ผ่านไป โดยไม่มี
ใครสนใจเหมือนครั้งที่แล้ว
ความผันผวนที่เกิดจากเงินทุนเคลื่อนย้ายคงเป็นเรื่องที่อยู่กับเราไป
อีกนาน การมีส่วนผสมของเครื่องมือ (Policy Mix) ที่เหมาะสม การมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี รวมทั้งการเตรียมความพร้อมของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
และเอกชน เป็นเรื่องที่จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ทางการจะต้องดูแลให้มีอยู่เป็น
ปกติ เพราะนับวันการเปลีย่ นแปลงต่าง ๆ ในระบบเศรษฐกิจการเงินโลก
เกิดขึน้ อย่างรวดเร็วจนตามแทบไม่ทนั และบางครัง้ ก็ยากทีจ่ ะประเมินว่า
จะกระทบกับเราหรือไม่/อย่างไร

และการสื่อสารให้ Stakeholders เข้าใจ ไม่ตื่นตระหนก และเตรียม
ความพร้อม เป็นเรื่องที่ต้องท�ำอย่างต่อเนื่อง
ในช่วงที่ผ่านมา ธปท. ได้เตรียมความพร้อมในการดูแลเสถียรภาพ
อัตราแลกเปลีย่ น ทัง้ การติดตามข้อมูลและปัจจัยต่าง ๆ ทีเ่ ข้ามากระทบ
การเข้าดูแลในตลาดเงินตราต่างประเทศเมื่อจ�ำเป็น โดยไม่ทิ้งหลักการ
ที่ให้อัตราแลกเปลี่ยนเป็นไปตามกลไกตลาดมากขึ้น เรายังมีเงินส�ำรอง
ทางการอยู่พอสมควร หากจะลดลงจากการดูแลค่าเงินก็อยู่ในวิสัยที่จะ
ท�ำได้ อีกทั้งยังช่วยให้การบริหารจัดการของเราคล่องตัวขึ้น ส่วนเรื่อง
การใช้มาตรการที่เป็นยาแรงนั้น สถานการณ์ในขณะนี้ดูจะห่างไกล
พอสมควร แต่ก็ต้องเตรียมไว้เพื่อความไม่ประมาท ซึ่งก็ต้องไม่เป็น
มาตรการที่จะท�ำให้นักลงทุนต่างชาติตัดประเทศไทยออกจากรายชื่อ
ประเทศที่ลงทุนได้ เพราะอีกไม่นาน เมื่อการเมืองเป็นปกติ เราก็ต้อง
กลับมาเดินต่อเรื่องการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ประเทศยังต้องการ FDI และต้องการ
ให้นกั ลงทุนต่างชาติซอื้ ตราสารของทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน พูดง่าย ๆ
คือเรายังอยากเป็นหนึง่ ในเป้าหมายการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติอยูด่ ี
ล�ำพังเรื่อง QE Tapering คาดว่าสถานการณ์คงไม่ร้ายแรงถึงขั้นนั้น
ในระยะหลังนี้ เราให้น�้ำหนักกับการสื่อสารโดยตรงกับหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชนมากขึ้น เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน
รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ และด�ำเนินการร่วมกันในเรื่องที่จะเป็น
ประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม ขอเพิม่ เติมว่าในสถานการณ์ทางการเมืองทีไ่ ม่ปกติ
และเกิดขึน้ พร้อม ๆ กับช่วงเวลาทีภ่ าวะเศรษฐกิจการเงินก็ไม่คอ่ ยปกติ
ด้วยนี้ การด�ำเนินการของธนาคารกลางที่น่าเชื่อถือ คือโปร่งใส มอง
การณ์ไกล ยึดมัน่ ในหลักการ และรักษาผลประโยชน์ของประเทศโดยรวม
รวมทั้งการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมา จะมีความส�ำคัญเพิ่มขึ้น และจะ
ช่วยเสริมความเชือ่ มัน่ ทัง้ ส�ำหรับคนไทยด้วยกันเองและนักลงทุนต่างชาติ
และสิง่ ส�ำคัญ คือ ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันท�ำงานตามหน้าทีอ่ ย่างเต็มก�ำลัง
และความสามารถในช่วงที่มีความท้าทายเข้ามาอย่างต่อเนื่อง

ความพร้อม การเตรียมการและการสื่อสาร
คือกุญแจส�ำคัญ
การติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด มีและใช้ข้อมูลที่ถูกต้อง
ทันการณ์ มีการเตรียมความพร้อมเผื่อเผชิญกับเหตุการณ์ที่ท้าทายกว่า
การวางบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ในจุดงานส�ำคัญและการ
ประสานความร่วมมือทั้งภายในและภายนอก ธปท. เป็นเรื่องที่จ�ำเป็น
อย่างยิ่ง ยิ่งเราเห็นประเทศ EME เริ่มใช้ยาแรงในการดูแลเศรษฐกิจ
และเงินทุนเคลื่อนย้ายภายหลังการลดมาตรการ QE จนไม่แน่ใจว่า
จะส่งผลเสียอย่างไรในระยะต่อไป ท�ำให้เรายิ่งต้องระมัดระวังมากขึ้น
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