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ประชุมเฟด 17-18 ก.ย. 62 คาดเฟดตัดสินใจปรับลด
อัตราดอกเบี้ ย ขณะที่ตอ้ งจับตาการเปิ ดเผยมุมมอง
เศรษฐกิจครั้งใหม่ของเฟด

ECONOMIC BRIEF
ปี ที่ 25 ฉบับที่ 3817
วันที่ 16 กันยายน 2562

ในการประชุ มนโยบายการเงินของเฟดในวันที่ 17-18 กันยายน 2562 เฟดเผชิญกับ
ความท้าทายในการดาเนินนโยบายการเงินอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็ นแรงกดดันจากตลาดการเงินที่
คาดหวังถึงการดาเนินนโยบายการเงินผ่อนคลายอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางประเด็นสงครามการค้า
ที่แม้ว่าจะเริ่มมีสญ
ั ญาณบวกเล็กน้อยจากการเจรจาระหว่างสหรัฐฯและจีน แต่ยงั มีความกังวลต่อ
ผลกระทบจากมาตรการภาษี ที่ มีก ารเก็ บ ไปแล้วอยู่ ขณะที่ภ าพของเศรษฐกิ จ จริ ง แม้ว่ าจะมี
สัญ ญาณชะลอลงบ้าง แต่ใ นภาพรวมยังคงค่อนข้างมี เสถียรภาพ ทั้ง นี้ ศู น ย์วิจัยกสิกรไทยได้
รวบรวมประเด็นที่น่าสนใจในการประชุมนโยบายการเงินของเฟดครั้งนี้ ดังนี้
 ศูนย์วิจยั กสิกรไทยคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะมีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ ยนโยบายลง
อีก 0.25% จากระดับ 2.00-2.25% ไปสู่ระดับ 1.75-2.00% ในการประชุ มนโยบาย
การเงินวันที่ 17-18 กันยายนนี้ โดยมีปัจจัยสนับสนุ นดังนี้
o เครื่องชี้ เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงมีทิศทางชะลอลง โดยเฉพาะภาคการผลิตและการ
จ้างงาน ทั้งนี้ คงต้องยอมรับว่าสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ ที่ทวีความรุนแรงขึ้ น
หลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ ประกาศที่จะเก็บภาษี สินค้านาเข้าจากจีนรอบใหม่ที่มีสดั ส่วน
ประมาณร้อยละ 60 ของมูลค่า 3 แสนล้านดอลลาร์ฯที่ อตั รา 15% กดดันภาคการผลิตทัว่
โลกและส่งผลให้ดชั นี ISM ภาคการผลิตของสหรัฐฯ ปรับลดลงตา่ กว่าระดับ 50 เป็ นครั้งแรก
ในรอบกว่า 3 ปี อันเป็ นสัญญาณบ่งชี้ ถึงการชะลอตัวในภาคการผลิต ขณะที่ความไม่แน่ นอน
จากสงครามการค้าก็เริ่มส่งผลให้ตลาดแรงงานขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงเช่นกัน โดยเฉพาะ
การเพิ่ มขึ้ นของการจ้างงานนอกภาคการเกษตรที่ ขยายตัวชะลอลงจากค่าเฉลี่ ย 3 เดื อนที่
1.6 แสนตาแหน่ งเหลือ 1.3 แสนตาแหน่ งในเดือนสิงหาคม 2562

o การปรับขึ้ นอัตราดอกเบี้ ยของเฟดอย่างต่อเนื่องในปี ก่อนหน้า อยู่บนสมมุติฐานที่
ตลาดแรงงานสหรัฐฯ แข็งแกร่งกว่าภาพความเป็ นจริง ในเดื อนสิงหาคมที่ ผ่านมา
กระทรวงแรงงานสหรัฐ ฯ ได้มี ก ารแก้ไ ขตัวเลขการจ้างงานรวมนอกภาคการเกษตรของ
สหรัฐฯ ลงรวมแล้วกว่า 5 แสนตาแหน่ งในปี ที่ผ่านมา ซึ่ง ผลของการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าว
อาจจะสะท้อนถึ งมุมมองของตลาดแรงงานที่ ดีเกินไปในปี ก่อนหน้า อันส่งผลให้เฟดเร่งการ
ปรับขึ้ นในอัตราดอกเบี้ ยนโยบายในจังหวะที่ค่อนข้างเร็ว ซึ่งปั จจัยดังกล่าวเป็ นอีกตัวแปรที่ยงั
สนั บสนุ นให้เฟดเพิ่มระดับการผ่อนคลายนโยบายการเงินให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ มากขึ้ น
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o ปั จจัยความไม่แน่ นอนต่อการเติบโตของเศรษฐกิจยังคงอยู่ในระดับสูง โดยความ
เสี่ยงที่สหราชอาณาจักรจะออกจากสหภาพยุโรปโดยไม่มีขอ้ ตกลงยังคงอยูใ่ นระดับสูง ขณะที่
การเก็บภาษี นาเข้าสินค้าจากจีนยังคงมี ความเสี่ยงจะถูกจัดเก็บเพิ่มเติม หากทั้ง 2 ฝ่ ายไม่
สามารถที่ จะบรรลุขอ้ ตกลงทางการค้าในระยะเวลาอันใกล้ นอกจากนี้ สถานการณ์ความ
รุนแรงในตะวันออกกลางที่ ตึงเครียดอีกครั้ง อาจเป็ นปั จจัยที่ส่งให้ให้ราคาน้ ามันปรับสูงขึ้ น
อันเป็ นปั จจัยกดดันให้เศรษฐกิจโลกมีความเสี่ยงที่จะชะลอตัวเพิ่มเติม
 มองไปข้างหน้า จับตาการส่งสัญญาณมุมมองเศรษฐกิจอันใหม่ของเฟด รวมทั้งพัฒนาการ

ของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในระยะข้างหน้า ทั้งนี้ ศูนย์วิจยั กสิกรไทยมีมุมมองต่อการส่งสัญญาณถึง
การดาเนิ นนโยบายการเงินของเฟดในระยะข้างหน้า ดังนี้
o

เจ้าหน้าที่เ ฟดน่ า จะส่ ง สัญ ญาณว่ า ระดับอัตราดอกเบี้ ยนโยบายที่ป รับลดลงมา
น่ า จะมี ค วามเหมาะสมต่ อ สถานการณ์เ ศรษฐกิ จ แม้ว่า เจ้า หน้ า ที่ เ ฟดบางท่ า นมี
ความเห็นสนั บสนุ นการปรับลดอัตราดอกเบี้ ยนโยบายเพิ่มเติ มในปี นี้ แต่ เจ้าหน้าที่ เฟดส่วน
ใหญ่คงส่งสัญญาณว่าอัตราดอกเบี้ ยนโยบายปลายปี นี้ ที่ ระดับ 1.75-2.00% เป็ นระดับที่
เหมาะสมและน่ าจะเพียงพอในการเป็ นหลักประกันต่อการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐฯ โดย
เฟดไม่น่าที่ จะมี การส่งสัญญาณที่ ชัดเจนมากนั กต่อทิ ศทางการดาเนิ นนโยบายการเงิ นใน
ระยะข้างหน้ า เพื่ อ หลี ก เลี่ ยงการสร้างคาดการณ์ ต่ อตลาดการเงิ น อัน จะส่ ง ผลให้ค วาม
ยืดหยุน่ ในการดาเนิ นนโยบายการเงินในระยะข้างหน้ามีน้อยลง

o

ในส่วนของมุ มมองการเติบโตของเศรษฐกิ จ เฟดอาจจะปรับลดคาดการณ์การ
ขยายตัว ของเศรษฐกิ จ สหรัฐฯ ในปี นี้ และปี หน้า ลงเล็ ก น้อย การปรับ ลดมุ ม มอง
เศรษฐกิจของเฟดไม่น่าจะมีนัยสาคัญมากนั ก เนื่ องจากเฟดยังคงมุมมองต่อการเติ บโตของ
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ในระดับที่ ค่อนข้างดี ขณะที่การส่งสัญญาณดังกล่าวเป็ นการสะท้อนปั จจัย
เสี่ยงต่อการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ปรับสูงขึ้ นในช่วงที่ผ่านมา

o

สาหรับ ปั จจัย ที่ ต อ้ งติด ตามในระยะข้า งหน้า พัฒนาการของเศรษฐกิ จ สหรัฐ ฯ
โดยเฉพาะเครื่องชี้ ด้านการลงทุน ตลอดจน ภาคบริโภค คงเป็ นเครื่องชี้ เศรษฐกิจ
ที่เฟดคงให้น้ าหนักในการดาเนินนโยบายการเงินในระยะข้างหน้า ทั้งนี้ การปรับขึ้ น
ภาษี การค้ารอบล่าสุดที่อัตราภาษี 15% ซึ่งมีผลในวันที่ 1 กันยายนเนื่ องจากการขึ้ นภาษี
รอบนี้ ครอบคลุมสินค้าอุปโภคและบริโภคกว่า 40% อาจสะท้อนผ่านภาคการบริโภคที่เป็ น
สัดส่วนสาคัญของเศรษฐกิ จสหรัฐฯ ว่าผลกระทบจากสงครามการค้า จะส่งผ่ านมายังภาค
เศรษฐกิจจริงมากน้อยเพียงใด นอกจากนี้ ความไม่แน่ นอนประเด็ นสงครามการค้าที่ อาจมี
การตอบโต้ที่รุนแรงขึ้ น อาจจะเป็ นประเด็ นที่กดดันให้การลงทุนมีโอกาสชะลอลงอีก ซึ่งภาพ
การลงทุนที่ชะลอลงคงเป็ นปั จจัยกดดันตลาดแรงงานสหรัฐฯ ในระยะต่อไป โดยหากเครื่องชี้
ในภาคเศรษฐกิจดังกล่าวมีทิศทางปรับแย่ลงอย่างมีนัยสาคัญในระยะข้างหน้า คงเปิ ดโอกาส
ให้เฟดพิจารณาความเหมาะสมในการปรับเปลี่ยนดอกเบี้ ยนโยบายหากจาเป็ น

 สาหรับผลต่อเศรษฐกิจไทย ทั้งนี้ การดาเนิ นนโยบายการเงินผ่อนคลายเพิ่มเติมของธนาคารกลาง

สหรัฐฯ และธนาคารกลางขนาดใหญ่ อาทิ ธนาคารกลางยุโรป อาจเป็ นปั จจัยส่งเสริมให้ธนาคารกลาง
อื่นๆ มีการดาเนิ นนโยบายการเงินผ่อนคลายเพิ่มเติม โดยภายใต้บริบทที่ปัจจัยเสี่ยงต่อการเติบโตของ
เศรษฐกิจโลกยังคงอยูใ่ นระดับสูง ส่งผลให้ประเทศในตลาดเกิดใหม่ที่มีปัจจัยพื้ นฐานด้านต่างประเทศ
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แข็งแกร่ง มีการเกินดุลบัญชีเดิ นสะพัดสูง และไม่ได้เป็ นประเทศที่ได้รบั ผลกระทบจากข้อพิพาททาง
การค้าในสัดส่วนที่สูง เช่น ประเทศไทย มีความน่ าสนใจในการดึงดูดเงินทุนไหลเข้า เนื่ องจากสกุลเงิน
ดังกล่าวเป็ นสกุลเงินที่ปลอดภัยโดยเปรียบเที ยบ ซึ่งประเด็ นดังกล่าวคณะกรรมการนโยบายการเงิน
ของไทยคงติดตามอย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการดาเนิ นนโยบายการเงินของไทยคาดว่า
คณะกรรมการนโยบายการเงินคงจะพิจารณาสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศในการ
การดาเนิ นนโยบายการเงินมากกว่าการตัดสินใจเรื่องดอกเบี้ ยของธนาคารกลางขนาดใหญ่โดยลาพัง
ซึ่งทาให้คาดว่า คณะกรรมการนโยบายการเงินของไทยคงไม่ปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ ยนโยบายตาม
เฟดในทันที แต่คงจะรอติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจต่างๆ ต่อไปอีกระยะหนึ่ งก่อน

-----------------------------------Disclaimer
รายงานวิจยั ฉบับนี ้จัดทาเพื่อเผยแพร่ทวั่ ไป โดยจัดทาขึ ้นจากแหล่งข้ อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริ ษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้ อง ความน่าเชื่อถือ หรื อความ
สมบูรณ์เพื่อใช้ ในทางการค้ าหรื อประโยชน์อื่นใด บริ ษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุ งข้ อมูลได้ ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า ทังนี
้ ้ผู้ใช้ ข้อมูลต้ องใช้ ความ
ระมัดระวังในการใช้ ข้อมูลต่างๆ ด้ วยวิจารณญาณของตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทังสิ
้ ้น บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้ หรื อบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้
ข้ อมูลดังกล่าว ข้ อมูลในรายงานฉบับนี ้จึงไม่ถือว่าเป็ นการให้ ความเห็นหรื อคาแนะนาในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทังสิ
้ ้น

