ECB ออกมาตรการผ่อนคลายชุดใหญ่พร้อมกลับมาทา QE
และอีไอซีคาด Fed จะลดดอกเบี้ยได้อีก
13 กันยายน 2019

• เศรษฐกิจยูโรโซนและประเทศหลักอย่างเยอรมนีและอิตาลีมคี วามเสีย่ งเข้าสูภ่ าวะเศรษฐกิจถดถอย จากปัจจัย
ความไม่แน่นอนด้านการค้าและการเมืองภายในภูมิภาค ECB ได้ลดประมาณการทางเศรษฐกิจยูโรโซนลงในปี
2019, 2020 และ 2021 คาดว่าจะเติบโต 1.1%, 1.2% และ 1.4% จากประมาณการเดิมที่ 1.2%, 1.4% และ 1.4%
ตามลาดับ
• ECB ประกาศมาตรการผ่อนคลายนโยบายการเงินชุดใหญ่ เพื่อป้องกันภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วยูโรโซน 1)
ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายด้านเงินฝากลงอีก 0.1% 2)เริ่มใช้ระบบการคิดอัตราดอกเบีย้ แบบลาดับขั้น 3)กลับมา
ทาโครงการเข้าซื้อพันธบัตร (QE) รอบใหม่วงเงิน 2 หมื่นล้านยูโรต่อเดือน 4)ลดอัตราดอกเบีย้ เงินกู้ โครงการ
TLTRO และ 5) เปลี่ยนการสื่อสารทิศทางนโยบายการเงินใหม่โดยเน้นย้า ถึงแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อแทนการ
กาหนดช่วงเวลา
• อีไอซีปรับมุมมองว่า Fed จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอีก 2 ครั้ง (จากเดิม 1 ครั้ง) ในช่วงที่เหลือ
ของปีนี้ โดยการปรับลดครั้งต่อไปน่าจะเกิดขึ้นในการประชุมครั้งถัดไป (วันที่ 17-18 ก.ย.) โดยมีปัจจัยสาคัญ
จาก 1) เศรษฐกิจสหรัฐฯ ส่งสัญญาณชะลอตัวต่อเนื่องโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งเครื่องชี้ความ
เสี่ยงภาวะเศรษฐกิจถดถอยก็เพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน 2) แนวโน้มการแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐในไตรมาสที่ผ่าน
มา กอปรกับแรงกดดันจากแนวโน้มการดาเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายลงของธนาคารกลางอื่น ๆ
• อีไอซีมองว่า หากในระยะข้างหน้าเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยขึ้นจริง การกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการผ่อน
คลายนโยบายการเงินของทั้ง Fed และ ECB อาจมีข้อจากัดมากขึ้นเมื่อเทียบกับในอดีต

ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ออกมาตรการผ่อนคลายชุดใหญ่
เศรษฐกิจยูโรโซนและประเทศหลักอย่างเยอรมนีและอิตาลีมีความเสี่ยงเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย จาก
ปัจจัยความไม่แน่นอนด้านการค้าและการเมืองภายในภูมิภาค ECB ได้ลดประมาณการทางเศรษฐกิจยูโร
โซนลง รวมถึงอัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มต่ากว่ากรอบเงินเฟ้อที่ 2% ทาให้ ECB ประกาศมาตรการผ่อน
คลายนโยบายการเงินชุดใหญ่ เพื่อป้องกันภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วยูโรโซน โดยลดอัตราดอกเบี้ย
นโยบายลงอีก 0.1% เริ่มต้นใช้ระบบการคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลาดับขั้น เริ่มโครงการเข้าซื้อพันธบัตร
รอบใหม่ วงเงิน 2 หมื่นล้านยูโรต่ อเดือน ลดอั ตราดอกเบี้ ย เงินกู้ โครงการ TLTRO และเปลี่ยนการ
สื่อสารทิศทางนโยบายการเงินใหม่โดยเน้นย้าถึงแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อแทนการกาหนดช่วงเวลา
ECB ปรับคาดการณ์เศรษฐกิจยูโรโซนลง จากความไม่ แน่นอนด้านการค้าและการเมืองภายในภูมิภาค
ล่าสุด ECB ออกประมาณการเศรษฐกิจในเดือนกันยายน โดยปรับลดประมาณการเศรษฐกิจยูโรโซนปี 2019 2020
และ 2021 คาดว่าจะเติบโต 1.1% 1.2% และ 1.4% ตามลาดับ จากประมาณการเดิม ที่ 1.2% 1.4% และ 1.4%
ตามลาดับ เนื่องจากเศรษฐกิจยูโรโซนตัง้ แต่ตน้ ปี 2019 เริม่ ส่งสัญญาณชะลอตัวและเผชิญกับความเสีย่ งจากปจั จัย
ทัง้ จากภายในและภายนอกสูงขึน้ ประกอบด้วย 1) สงครามการค้าสหรัฐฯ-จีนทีย่ ดื เยือ้ ต่อเนื่อง เป็ นผลให้ความไม่
แน่ นอนทางการค้าสูงขึน้ และภาวะการค้าโลกซบเซาลงต่อเนื่อง 2) ความไม่แน่ นอนจาก Brexit ในเรื่องรูปแบบ
การแยกตัวของสหราชอาณาจักรออกจากสหภาพยุโรปที่ยงั ไม่ มบี ทสรุปที่ชดั เจน และ 3) ปั ญ หาทางการเมือง
ภายในภูมิภาค โดยเฉพาะความไม่แน่ นอนทางการเมืองในอิ ตาลี ความเสีย่ งดังกล่าวทาให้ประเทศเศรษฐกิจ
หลักที่มขี นาดเศรษฐกิจใหญ่อนั ดับหนึ่งและสามอย่างเยอรมนีและอิตาลีกาลังเข้าใกล้ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ
เนื่องจากเยอรมนีเป็ นเศรษฐกิจเปิ ดขนาดใหญ่ทม่ี มี ลู ค่าการค้าถึง 87% ของ GDP จึงได้รบั ผลกระทบจากปจั จัยด้าน
การค้าสูงและส่งผลต่อเนื่องไปยังการลงทุนของภาคการผลิต รวมถึงอิตาลีทม่ี ปี ญั หาความไม่แน่ นอนทางการเมือง
ภายในประเทศเป็ นระยะ ทาให้การเติบโตทางเศรษฐกิจเกิดภาวะชะงักงันจากปญั หาเสถียรภาพของรัฐบาล

ECB ประกาศมาตรการผ่อนคลายนโยบายการเงินชุดใหญ่ เพื่อป้องกันภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วยูโรโซน
เนื่องจากเศรษฐกิจยูโรโซนในกลุ่มประเทศหลักอย่างเยอรมนีและอิตาลีเริม่ มีความเสีย่ งในการเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอยทางเทคนิ ค (technical recession) จากการที่ เ ศรษฐกิจ หดตัว เที ย บกับ ไตรมาสก่ อ นหน้ า ติ ด ต่ อ กัน
สองไตรมาส อีกทัง้ ความสามารถในการออกมาตรการกระตุ้นทางการคลัง ของแต่ละประเทศมีจากัด ดังนัน้ เพื่อ
ป้ อ งกัน ไม่ ให้ เกิด ภาวะเศรษฐกิจ ถดถอย ECB จึงตัด สิน ใจประกาศมาตรการผ่ อ นคลายนโยบายการเงิน เพื่ อ
สนับสนุนการเติบโตในยูโรโซน ซึง่ ประกอบด้วย
1. ลดอัตราดอกเบี้ยเงิ นฝากที่ ธนาคารพาณิ ชย์ฝากไว้กบั ECB (Deposit Facility Rate: DFR) 0.1%
จากเดิ ม -0.4% เป็ น -0.5% และเริ่ ม ต้ น ใช้ ระบบการคิ ด อัต ราดอกเบี้ ย แบบล าดับ ขัน้ (Tiereddeposit rate) โดย ECB ยังคงอัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์ (main refinancing operations rate: MRO) ที่
ระดับ 0.00% และคงอัต ราดอกเบี้ย เงิน กู้ (marginal lending facility rate: MLF) ที่ร ะดับ 0.25% ทัง้ นี้
ECB กังวลถึงผลกระทบของอัตราดอกเบีย้ ติดลบต่อรายได้สทุ ธิจากอัตราดอกเบีย้ ของธนาคารพาณิชย์ จึง
เริ่มต้นใช้ระบบการคิ ดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิ ชย์ที่ฝากไว้กบั ECB แบบ 2 ขัน้ ในวันที่ 30
ตุลาคมนี้ เดิมธนาคารพาณิชย์ฝากเงินไว้ท่ี ECB ส่วนทีเ่ ป็ นเงินสารองขัน้ ต่ า (reserve requirement) จะ
ไม่ถูกเก็บดอกเบี้ย แต่ส่ว นที่เกินกว่าเงินสารองขัน้ ต่ า (excess reserve) จะถูกคิดดอกเบี้ยที่อตั รา DFR
แต่ระบบใหม่จะคิดอัตราดอกเบี้ย excess reserve เป็ น 2 ขัน้ บางส่วนจะถูกคิดในอัตรา 0% และส่วนที่
เหลือจะถูกคิดอัตราดอกเบีย้ DFR ซึง่ ปจั จุบนั อยู่ท่ี -0.5% แต่ระบบการคิดใหม่ไม่รวมถึงเงินฝากข้ามคืน

(Deposit facility) ยังคงใช้อตั รา DFR เหมือนเดิม อย่างไรก็ดี แต่ละประเทศได้รบั ประโยชน์ จากการคิด
อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวไม่เท่ากัน โดยธนาคารพาณิชย์ท่มี เี งินสารองส่วนเกินสูง มีโอกาสได้รบั ประโยชน์
มากกว่า ซึง่ มูลค่าเงินสารองในธนาคารกลางยุโรปในเดือนกรกฎาคมมีทงั ้ หมดราว 1.2 ล้านล้านยูโร และ
ประเทศเยอรมนีและฝรังเศสมี
่
มูลค่าเงินสารองส่วนเกินมากที่สุดคิดเป็ น 46% และ 37% ของเงินสารอง
ทัง้ หมด ขณะทีอ่ ติ าลีและสเปนราวกันคิดเป็ น 8% และ 5% เท่านัน้ ผลประโยชน์สว่ นใหญ่จงึ ตกไปธนาคาร
พาณิชย์ในเยอรมนีและฝรังเศสเป็
่
นหลัก (รูปที่ 1)

รูปที่ 1 : เยอรมนีได้รับประโยชน์จากการคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลาดับขั้นมากที่สุด
สภาพคล่องส่วนเกิ น
หน่วย : แสนล้านยูโร (เดือนเมษายน 2019)

เงิ นสารองส่วนเกิ น
หน่วย : แสนล้านยูโร

ทีม่ า : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ AXA IM Research และ CEIC

2. กลับมาอัดฉี ดสภาพคล่องโดยประกาศโครงการเข้าซื้อพันธบัตร (Asset Purchase Programme)
รอบใหม่ วงเงิ น 2 หมื่นล้านยูโรต่อเดือน เริ่มต้นวันที่ 1 พฤศจิ กายนนี้ โดยไม่ได้กาหนดระยะเวลา
สิ้ นสุดโครงการ ECB ประกาศเริม่ ต้นโครงการซื้อพันธบัตรอีกครัง้ หลังยุตกิ ารเข้าซื้อเมื่อเดือนธันวาคม
2018 เพื่อส่งเสริมการผ่อนคลายนโยบายการเงินและสนับสนุ นเศรษฐกิจยูโรโซนทีอ่ ่อนแอ อย่างไรก็ตาม
ในระยะข้างหน้า ECB จะเผชิญกับข้อจากัดของวงเงินการเข้าซือ้ พันธบัตรรัฐบาลทีต่ ้องไม่เกิน 33% ของ
มูลค่าตลาดพันธบัตรรัฐบาลของแต่ละประเทศ เพื่อไม่ก่อให้เกิดการบิดเบือนตลาดพันธบัตรที่มากเกินไป
ซึง่ มูลค่าพันธบัตรเยอรมนี เนเธอร์แลนด์และฟินแลนด์ทถ่ี อื โดย ECB ได้เข้าใกล้ขดี จากัดแล้ว (รูปที่ 2)

รูปที่ 2 : ECB เผชิญกับข้อจากัดการเข้าซื้อพันธบัตรในเยอรมนี เนเธอร์แลนด์และฟินแลนด์
สัดส่วนพันธบัตรที่ถือโดย ECB รายประเทศ
หน่วย : % ของมูลค่าตลาดพันธบัตรทัง้ หมด (2018)

ทีม่ า : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ Reuters และ ECB

มูลค่าซื้อพันธบัตรสะสมของ ECB รายประเทศ
หน่ วย : แสนล้านยูโร (เดือนสิงหาคม 2019)

3. เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการสิ นเชื่อระยะยาวดอกเบี้ยตา่ แก่ธนาคารพาณิ ชย์เพื่อนาไป
ปล่อ ยสิ น เชื่ อต่ อ (TLTROs) โดยลดอัตราดอกเบี้ยเงิน กู้ ภายใต้โครงการ TLTRO III สาหรับ ส่วนต่ าง
อัตราดอกเบีย้ (spread) 0.1% ทีเ่ ดิมต้องบวกเพิม่ แต่ในปัจจุบนั คิ ดเฉพาะค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยรี
ไฟแนนซ์ (MRO) ที่อตั รา 0% เท่านัน้ รวมถึงขยายระยะเวลาของโครงการจาก 2 ปี เป็ น 3 ปี ซึง่ เงินกู้
ชุดแรกของโครงการจะถูกจัดสรรในวันที่ 19 กันยายนนี้ เพื่อสนับสนุนสภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์ใน
ยูโรโซนและรักษาการเติบโตของเศรษฐกิจยูโรโซน อย่างไรก็ดี ธนาคารพาณิชย์ทข่ี อสินเชื่อจากโครงการ
TLTRO จานวนมากย่อมได้รบั ประโยชน์ จากการลดดอกเบี้ย ครัง้ นี้สูง ซึ่งอิตาลีเป็ นประเทศที่ธนาคาร
พาณิชย์ใช้ประโยชน์จากสินเชื่อ TLTROs มากทีส่ ดุ โดยมีสดั ส่วนการขอสินเชื่อราว 33% ของมูลค่าเงินใน
โครงการทัง้ หมด ขณะทีเ่ ยอรมนีและฝรังเศสมี
่
สดั ส่วนขอสินเชื่อรวมกันเพียง 28% เท่านัน้
4. ECB เปลี่ยนการสื่อสารทิ ศทางนโยบายการเงิ นใหม่โดยเน้ นยา้ ถึงแนวโน้ มอัตราเงิ นเฟ้ อที่ ตา่ กว่า
กรอบเงิ นเฟ้ อ ในการประชุมรอบนี้ ECB ได้เปลีย่ นการสือ่ สารนโยบายการเงิน (forward guidance) จาก
การสื่อ สารผ่ านการระบุ เวลาที่ช ัด เจน (calendar-based) เป็ น การอ้างอิง ตัว แปรอัต ราเงิน เฟ้ อ (openended and state-dependent) แทน โดย ECB กล่าวว่าจะคงอัต ราดอกเบี้ย นโยบายให้อ ยู่ในระดับ ต่ า
จนกว่าแนวโน้มของอัตราเงินเฟ้อจะเข้าใกล้กรอบเงินเฟ้อที่ 2% โดยไม่ได้กาหนดระยะเวลา ขณะเดียวกัน
ECB ได้ประเมินแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อว่ามีทศิ ทางลดลงไปจนถึงปี 2020 และจะค่อยๆ เพิม่ ขึน้ ในปี 2021
โดยประเมินอัตราเงินเฟ้อในปี 2019 2020 และ 2021 อยู่ท่ี 1.2% 1.0% และ 1.5% ตามลาดับ นอกจากนี้
การคาดการณ์อตั ราเงินเฟ้อ (EUR Inflation Swap Forward 5Y5Y) ในเดือนสิงหาคมลดลงอย่างต่อเนื่อง
อยู่ทร่ี าว 1.2% (รูปที่ 3) ซึง่ อยู่ต่ากว่ากรอบเงินเฟ้อของ ECB ที่ 2% เช่นกัน

รูปที่ 3 : ECB ย้าการดาเนินนโยบายการเงินตามเป้าหมายเงินเฟ้อ ซึ่งปัจจุบันเงินเฟ้ออยู่ต่ากว่ากรอบ
อัตราเงิ นเฟ้ อ
หน่วย : %

*คาดการณ์อตั ราเงินเฟ้อ คานวณจาก EUR Inflation Swap Forward 5Y5Y
ทีม่ า : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ Bloomberg

หลังการประชุมนโยบายการเงิน เงินยูโรแข็งค่าและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเยอรมนีเพิ่มขึ้น
สะท้อนมุมมองของตลาดต่อนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายไม่เพียงพอ หลังการประชุมนโยบายการเงิน เงิน
ยูโรแข็งค่าเล็กน้อยที่ 0.4% อยู่ท่รี ะดับ 1.107 ดอลลาร์สหรัฐต่อยูโร ในขณะเดียวกันอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาลเยอรมนีอายุ 10 ปี ปรับเพิม่ ขึน้ เล็กน้อยที่ 0.5 bps อยู่ท่ี -0.542% เนื่องจากนักลงทุนในตลาดการเงินมองว่า
ECB ยังใช้นโยบายการเงินผ่อนคลาย (dovish) ไม่เพียงพอ ทัง้ การลดอัตราดอกเบี้ย เพียง 0.1% (ต่ ากว่าที่ตลาด
คาดว่าลด 0.16%) และมาตรการ QE มีมูลค่าการเข้าซือ้ พันธบัตรเพียง 2 หมื่นล้านยูโรต่อเดือนซึง่ ต่ ากว่าทีต่ ลาด
คาดการณ์ แสดงถึงการสนับสนุ นเศรษฐกิจยูโรโซนทีน่ ้อยลง ทัง้ นี้ เงิ นยูโรที่ แข็งค่าขึน้ ส่งผลให้ดชั นี เงิ นดอลลาร์
สหรัฐ (DXY) อ่ อ นค่ า ลง เนื่ องจากดัช นี DXY มี น้ า หนั ก เงิ น ยู โรถึ ง 57.6% ของตะกร้า ค่ า เงิ น ซึ่ ง ส่ ง ผล
ทางอ้อมให้เงิ นบาทไทยให้แข็งค่าขึน้

จับตาท่าทีของนางคริสติน ลาการ์ด ว่าที่ประธาน ECB คนใหม่ หลังนายมาริโอ ดรากี หมดวาระในสิ้น
เดือนตุลาคมนี้ ท่าทีของนางคริสติน ลาการ์ด ต่อการดาเนินนโยบายการเงินหลังจากนี้มที ศิ ทางสนับสนุนการผ่อน
คลายนโยบายการเงินต่อจากนายมาริโอ ดรากี โดยกล่าวว่าหลังการดารงตาแหน่ ง เธอจะพยายามมุ่งมันรั
่ กษา
เสถียรภาพด้านราคาและสร้างความคล่องตัวในการดาเนินนโยบายในกรณีทต่ี ้องเผชิญกับความเสีย่ งทีเ่ ศรษฐกิจที่
ไม่คาดคิด นอกจากนี้ เธอเห็นด้วยที่นโยบายการเงินมีความจาเป็ นในการช่วยสนับสนุ นการเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสนับสนุ นการใช้เครื่องมือของ ECB อย่างการซื้อพันธบัตร (APP) และอัตราดอกเบี้ยติดลบ เพื่อประคองการ
เติบโตเศรษฐกิจยูโรโซน ท่ามกลางความเสีย่ งของสงครามการค้าและ Brexit ซึ่งนางลาการ์ดจะเข้ารับตาแหน่ ง
ประธาน ECB แทนนายมาริโอ ดรากี ในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้

อีไอซีมอง ECB ยังมีแนวโน้มผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มได้ในระยะข้างหน้าจากการเปลี่ยน forward
guidance และการปรับลดประมาณการการเติบโตทางเศรษฐกิจและเงินเฟ้อล่าสุด เนื่องจากเศรษฐกิจยูโร
โซนยังคงเผชิญความเสีย่ งด้านต่ าจากทัง้ ปจั จัยภายนอกและภายในภูมภิ าคสูงต่อเนื่อง ทัง้ จากผลกระทบสงคราม
การค้า ความไม่แน่นอนจากเรื่อง Brexit และเสถียรภาพการเมืองในอิตาลี และประมาณการล่าสุดยังสะท้อนว่าระดับ
เงินเฟ้อคาดการณ์ยงั ไม่มแี นวโน้มเข้าสู่ระดับ 2% ภายในปี 2021 รวมถึงการเปลีย่ น forward guidance ของ ECB
ทีม่ ลี กั ษณะปลายเปิ ดมากขึน้ อีไอซีมองว่าหากเศรษฐกิจยูโรโซนยังไม่สามารถฟื้นตัวจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมการผลิตในกลุ่มประเทศหลัก และความเสีย่ งข้างต้นส่งผลกระทบต่อการเติบโตของ
เศรษฐกิจยูโรโซนอย่างมีนัยสาคัญ ECB ยังมีแนวโน้มสามารถผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิม่ เติมในระยะข้างหน้า
ผ่านการ 1) ลด Deposit Facility Rate ให้ต่ าลงกว่าเดิมอีก 10-20 bps 2) เพิม่ วงเงินการเข้าซือ้ พันธบัตรรายเดือน
เพื่อกระตุ้น สภาพคล่องซึ่งอาจจะต้องมีการขยายข้อจากัด ของวงเงินการเข้าซื้อพัน ธบัต รรัฐบาลแต่ ละประเทศ
(issuer limit) จากปจั จุบนั ที่ 33% ให้สงู ขึน้ ในระยะข้างหน้า

อีไอซีปรับมุมมองว่า Fed จะลดอัตราดอกเบี้ยได้อีก 2 ครั้ง
ในช่วงที่เหลือของปี
อีไอซีปรับมุมมองว่า Fed จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอีก 2 ครั้งในช่วงที่เหลือของปีนี้ (จาก
เดิม 1 ครั้ง) โดยมีปัจจัยสาคัญจาก 1) เศรษฐกิจสหรัฐฯ ส่งสัญญาณชะลอตัวต่อเนื่องโดยเฉพาะใน
ภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งเครื่องชี้ความเสี่ยงภาวะเศรษฐกิจถดถอยก็เพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน 2) แนวโน้มการ
แข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐในไตรมาสที่ผ่านมา กอปรกับแรงกดดันจากแนวโน้มการดาเนินนโยบาย
การเงินที่ผ่อนคลายลงของธนาคารกลางอื่น ๆ นอกจากนี้ อีไอซีมองว่าหากในระยะข้างหน้าเกิดภาวะ
เศรษฐกิจถดถอยขึ้นจริง การกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการผ่อนคลายนโยบายการเงินของทั้ง Fed และ
ECB จะมีข้อจากัดมากขึ้นเมื่อเทียบกับในอดีต
อีไอซีมองว่า Fed จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอีก 2 ครั้งในช่วงที่เหลือของปีนี้ โดยการปรับ
ลดครั้ ง ต่ อ ไปน่ าจะเกิ ด ขึ้น ในการประชุ มครั้ ง ถั ด ไป (วั นที่ 17-18 กั นยายน 2019) ซึ่ ง จะท าให้ อั ต รา
ดอกเบี้ย Fed fund rate อยู่ในช่วง 1.75-2.00% โดยปจั จัยสาคัญทีจ่ ะทาให้ Fed ปรับลดอัตราดอกเบีย้ ลงอีก คือ
1. เศรษฐกิ จสหรัฐฯ ส่งสัญญาณชะลอตัวต่อเนื่ องโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรม อีกทัง้ เครือ่ งชี้ความ
เสี่ยงภาวะเศรษฐกิ จถดถอยก็เพิ่ มสูงขึ้นเช่นกัน โดยดัชนีผจู้ ดั การฝ่ายจัดซือ้ ภาคการผลิตของสหรัฐฯ
(ISM-PMI) ล่าสุดปรับลดลงเหลือ 49.1 ในเดือนสิงหาคม (โดยตัวเลขต่ ากว่า 50 แสดงถึงการหดตัว ) ซึ่ง
เป็ นการหดตัวครัง้ แรกนับตัง้ แต่ปี 2016 ด้านดัชนีคาสังซื
่ อ้ ใหม่ในระยะข้างหน้าของผูป้ ระกอบการ (ISM's
forward-looking new orders index) ก็ป รับ ลดลงจากเดือ นกรกฎาคมที่ 50.8 มาอยู่ ท่ี 47.2 ในเดือ น
สิงหาคม ซึ่งเป็ นตัวเลขที่ต่ าที่สุดนับตัง้ แต่เดือนเมษายนปี 2009 นอกจากนี้ การจ้างงานของธุรกิจนอก
ภาคการเกษตรยังมีแนวโน้มชะลอตัวลงมาตัง้ แต่ต้นปี โดยตัวเลขเดือนสิงหาคม อยู่ท่ี 9.6 หมื่นคน ปรับ
ลดลงจากเดือนก่อนที่ 1.3 แสนคน (รูป 4) เครื่องชี้เหล่านี้จึงอาจเป็ นสิง่ สะท้อนได้ว่า การปรับลดอัตรา
ดอกเบีย้ นโยบายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงทีผ่ ่านมายังไม่เพียงพอ ทาให้สหรัฐฯ เผชิญกับความเสีย่ งที่
จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยเพิม่ ขึน้ โดยเครื่องชีโ้ อกาสเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐฯ 1 ปี ขา้ งหน้า
ซึง่ คานวนโดย Fed New York จากข้อมูลส่วนต่างของอัตราผลตอบแทบพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10
ปี และอายุ 3 เดือน อยู่ท่ี 37.9% นอกจากนี้ คาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจถดถอยของสหรัฐฯ ในระยะ 4 ไตร
มาสข้างหน้าซึง่ มาจากผลสารวจความเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญทางเศรษฐกิจ (สารวจโดย Fed Philadelphia)
อยู่ท่ี 26.1% โดยการคาดการณ์ทงั ้ สองอยู่ในระดับระดับสูงทีส่ ดุ นับตัง้ แต่ก่อนวิกฤติในปี 2008 (รูป 5)
2. แนวโน้ มการแข็งค่ าของเงิ นดอลลาร์สหรัฐในไตรมาสที่ ผ่านมา กอปรกับแนวโน้ มการดาเนิ น
นโยบายการเงิ นที่ ผ่อนคลายลงของธนาคารกลางอื่ น ๆ เป็ นอี กปั จจัยที่ ทาให้ Fed ต้องปรับลด
ดอกเบี้ยนโยบายลงตามที่ ตลาดคาดการณ์ ไว้ แม้ว่าตลาดคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ชะลอลงและ
Fed มีแนวโน้มปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอีกถึง 2 ครัง้ ในปี น้ี แต่ดชั นีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐยังคงมี
แนวโน้มแข็งค่า เนื่องจาก ความเสีย่ งทีเ่ ศรษฐกิจโลกชะลอลงเพิม่ มากขึน้ ต่อเนื่องทาให้มคี วามต้องการถือ
สินทรัพย์ปลอดภัย เช่น US treasury มากขึน้ นอกจากนี้ ธนาคารกลางอื่น ๆ ยังมีแนวโน้ มผ่อนคลาย
นโยบายการเงินเพิ่มเติมเช่นกัน สะท้อนจากอัตราดอกเบี้ยในตลาดซื้อขายล่วงหน้ า (forward) (รูป 6)
ดังนัน้ หาก Fed ไม่สามารถปรับลดอัตราดอกเบีย้ นโยบายได้ใกล้เคียงกับทีต่ ลาดคาดการณ์ไว้ ก็มโี อกาส
ทีจ่ ะทาให้ดชั นีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเพิม่ ขึน้ ได้อกี ซึง่ เป็ นสิง่ ที่ Fed กังวล เพราะอาจส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิ จ สหรัฐ ฯ มากขึ้น โดยอี ไ อซี ม องว่ า คณะกรรมการ FOMC ในยุ ค ของนาย Powell ได้ ใ ห้

ความสาคัญต่อตลาดการเงินมากขึน้ การปล่อยให้ดชั นีค่าเงินแข็งค่าและอัตราผลตอบแทนในตลาดเงิน
เพิม่ สูงขึน้ จะยิง่ ทาให้ภาวะการเงิน (financial condition) กลับมาตึงตัวและส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจได้

รูปที่ 4 : การจ้างงานของธุรกิจนอกภาคการเกษตรยังมีแนวโน้มชะลอตัวลงต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี
การจ้างงานของของธุรกิ จนอกภาคการเกษตร
หน่วย : พันคน
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ทีม่ า : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ Bloomberg

รูปที่ 5 : เครื่องชี้โอกาสการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยของสหรัฐฯ ใน 1 ปีข้างหน้า อยู่ในระดับสูงสุด
นับตั้งแต่ก่อนวิกฤติในปี 2008
โอกาสเกิ ดภาวะเศรษฐกิ จถดถอยของสหรัฐฯ ใน 1 ปี ข้างหน้ า*
หน่วย : %
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โอกาสเกิ ดภาวะเศรษฐกิ จถดถอยของสหรัฐฯ สารวจ
ความเห็นจากผูเ้ ชี่ยวชาญทางเศรษฐกิ จ
หน่วย : %

*คานวณจากส่วนต่างของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล อายุ 10 ปี และ 3 เดือน
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รูปที่ 6 : ธนาคารกลางอื่น ๆ ยังมีแนวโน้มผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมเช่นกัน สะท้อนจากอัตรา
ดอกเบี้ยในตลาด forward
การคาดการณ์อตั ราดอกเบี้ยนโยบายของตลาด Forward
หน่วย : % (ตัวเลขใน () หมายถึงส่วนต่างระหว่าง ค่าปจั จุบนั กับ ค่าคาดการณ์จาก Forward)
3
US

13%

1.68% (-45 bps)

1.50% (-63 bps)

UK

75%

0.73% (-2 bps)

0.68% (-7 bps)

EU

-0.50%

-0.61% (-11 bps)

-0.67% (-17 bps)

India

5.40%

5.00% (-40 bps)

4.84% (-56 bps)

Malaysia

.00%

2.89% (-11 bps)

2.80% (-20 bps)

Philippines

25%

4.04% (-21 bps)

3.64% (-61 bps)

Australia

00%

0.76% (-24 bps)

0.67% (-33 bps)

New Zealand

00%

0.82% (-18 bps)

0.71% (-29 bps)

Thailand

1.50%

1.45% (-5 bps)

1.41% (-9 bps)
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หากในระยะข้างหน้าเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยขึ้นจริง การกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการผ่อนคลายนโยบาย
การเงินของทั้ง Fed และ ECB อาจมีข้อจากัดมากขึ้นเมื่อเทียบกับในอดีต กล่าวคือ
1. ข้อจากัดในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย อัตราดอกเบีย้ นโยบายทัง้ ในสหรัฐฯ และยุโรป ทีอ่ ยู่ต่ า
กว่าในอดีตค่อนข้างมากเป็ นปจั จัยทีท่ าให้ธนาคารกลางไม่สามารถใช้นโยบายการเงินทัวไป
่ (conventional
monetary policy) ได้ม ากเท่ากับในอดีต โดยในกรณี ของ Fed ถึงแม้จะปรับขึ้น อัตราดอกเบี้ยนโยบาย
มาถึง 2.25-2.50% ในปี ก่อน แต่อไี อซีมองว่าความสามารถในการลดอัตราดอกเบีย้ นโยบายในวัฏจักรรอบ
นี้ยงั คงน้อยกว่าในอดีตอยู่มาก เนื่องจากในวัฏจักรก่อน ๆ Fed สามารถปรับลดดอกเบีย้ ได้ถงึ 5% ขณะที่
ในวัฏจักรนี้ Fed สามารถปรับลดดอกเบี้ย นโยบายได้เพียงแค่ 2.25% ก็จะเผชิญกับอัตราดอกเบี้ยที่ 0%
(zero lower bound) ซึ่งในช่วงวิกฤตการเงินโลกปี 2008-09 Fed เคยลดดอกเบีย้ ต่ าสุดที่ 0.25% เท่านัน้
สาหรับในยุโรปนัน้ อัตราดอกเบี้ยนโยบายของ ECB ปจั จุบนั อยู่ท่ี -0.5% การลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
เพิม่ เติมจะส่งผลเสียต่อประชาชนทีม่ เี งินฝากและผลประกอบการของธนาคารพาณิชย์ ดังนัน้ หากเกิดภาวะ
เศรษฐกิจถดถอย การกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายจึงมีขอ้ จากัดมากขึน้ และอาจ
ส่งผลกระทบข้างเคียง (unintended consequence) ได้
2. ข้อจากัดในการเข้าซื้อพันธบัตร จุดประสงค์ของมาตรการเข้าซือ้ พันธบัตร (Quantitative Easing: QE)
คือ การทาให้อตั ราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวปรับลดลงผ่านการลดค่าชดเชยความเสีย่ ง (term
premium) เพื่อลดต้นทุนการระดมทุนผ่านตลาดเงินลง ซึง่ การดาเนินมาตรการในช่วงทีผ่ ่านมาสามารถทา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากทัง้ Fed และ ECB สามารถปรับลดอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาว
ลงได้ค่อนข้างมาก โดยในกรณีของ Fed สามารถปรับลดอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี ลงจากระดับ
3.95% ในเดือนตุลาคม ปี 2008 ก่อนประกาศทา QE ลงสู่ 2.41% ในเดือนมีนาคมปี 2019 เป็ นช่วงหลัง
ประกาศยุตกิ ารลดขนาดงบดุล ส่วน ECB สามารถปรับลดอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเยอรมนีอายุ
10 ปี ลงจากระดับ 0.54% ณ สิน้ ปี 2014 ก่อนประกาศทา QE ในเดือนมีนาคม 2015 ลงสู่ 0.24% ณ สิน้ ปี

2018 หลังประกาศยุติ QE อย่างไรก็ดี ด้วยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลทีอ่ ยูใ่ นระดับต่า และส่วนต่าง
ระหว่ างอัต ราผลตอบแทนพัน ธบัต รรัฐบาลระยะยาวและระยะสัน้ ที่แคบลง (รูป ที่ 7) ท าให้ก ารดาเนิ น
นโยบาย QE ในระยะต่อไปอาจมีประสิทธิผลลดลงกว่าในอดีต
3. ข้ อ จ ากัด ในด้ า นของ forward guidance ประสิท ธิภ าพของการสื่อ สารการดาเนิ น นโยบายการเงิน
(forward guidance) ขึ้นอยู่กบั ความสามารถของธนาคารกลางในการรักษาอัตราเงินเฟ้ อให้อยู่ในระดับ
ใกล้เคียงกับเป้าหมายได้ อย่างไรก็ตาม ภายหลังวิกฤตการเงินโลกในปี 2008-09 Fed และ ECB ประสบ
ปญั หาในการรักษาระดับอัตราเงินเฟ้อให้ใกล้เคียงกับเป้าหมายที่ 2% (รูปที่ 8) ซึง่ จะทาให้ประสิทธิภาพใน
การสื่อสารเพื่อรักษาระดับอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ และความเชื่อมันต่
่ อภาวะเศรษฐกิจในระยะข้างหน้ า
ลดลง

รูปที่ 7 : อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่อยู่ในระดับต่า และส่วนต่างระหว่างอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลระยะยาวและระยะสั้นที่แคบ ทาให้การดาเนินนโยบาย QE ในระยะต่อไปอาจมีประสิทธิผล
ลดลงกว่าในอดีต
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเยอรมนี
หน่วย : %
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รู ปที่ 8 : ภายหลั ง วิ กฤตการเงิ น โลกในปี 2008 อั ต ราเงิ น เฟ้ อ ทั้ ง ในสหรั ฐฯ และยุ โรปปรั บ ลดลง
ค่อนข้างมาก สะท้อนความน่าเชื่อถือในการดาเนินนโยบายการเงินที่จะมีจากัดขึ้น
อัตราเงิ นเฟ้ อทัวไปของสหรั
่
ฐและยูโรโซน
หน่วย : %YOY
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