ธนาคารกลางแหงประเทศจีนออกมาตรการปรับลดอัตราดอกเบี้ย
เสี่ยงเปนการเริ่มปรับใชมาตรการ QE
สํานักขาวซินหัว รายงานวา ธนาคารกลางแหงประเทศจีนปรับลดอัตราดอกเบี้ยในวันที่ 11
พ.ค. 58 เนื่องจากแรงกดดันจากภาวะเงินเฟอและสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน แตโดยผูเชี่ยวชาญกลาว
วา ไมควรตี ความวาการปรั บลดอัตราดอกเบี้ย ดังกลาวเป นจุด เริ่มตน ของมาตรการผอนคลายเชิง
ปริมาณ (Quantitative Easing: QE)
ในวันอาทิตยที่ผานมา (10 พ.ค. 58) ธนาคารประชาชนจีน (The People's Bank of China:
PBOC) ไดประกาศวาจะทําการปรับมาตราฐานอัตราเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุด หลังจาก
นั้นจะทําการตัดลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 6 เดือนและ 1 ปอยูที่รอยละ 2.25 และรอยละ 5.1 สําหรับ
อัตราเงินกู 1 ป
ในชวงเดือนเมษายนที่ผานมาดัชนีราคาผูบริโภคของจีน (China's consumer price index:
CPI) เพิ่มขึ้นรอยละ 1.5 แตก็ยังคงต่ํากวาการคาดการณของตลาด อีกทั้งในชวงเวลาเดียวกันดัชนี
ราคาผูผลิต (The producer price index: PPI) ที่เปนตัวบงชี้วัดคาใชจายของสินคาจากโรงงานและ
เป นตั วบ งชี้ ความเคลื่ อนไหวของดั ชนี ร าคาผูบริโ ภค ไดล ดลงรอยละ 4.6 เมื่อเทียบกั บป ที่แลว ใน
ชวงเวลาเดียวกัน ซึ่งถือวาลดลงติดตอกันเปนเวลา 38 เดือนและเปนการบอกเปนนัยวาอุปสงคของ
ตลาดกําลังลดลง
โดยขอมูลทางเศรษฐกิจในชวงที่ผานมาชี้วาอัตราเงินเฟอของจีนออนตัวลง รวมไปถึงตัวเลขการ
สงออกที่ลดลงซึ่งชี้ใหเห็นวาความสามารถในการขับเคลื่อนของตลาดจีนกําลังถดถอย และจากตัวเลข
ดังกลาวทําใหเอื้อตอผูออกนโยบายที่จะเสนอนโยบายทางการเงินและนโยบายผลักดันเศรษฐกิจใหม
ซึ่งจากการคาดการณของตลาดมีความเปนไดวาจีนจะใชมาตรการผอนคลายเชิงปริมาณ
นายเหวินปน หัวหนาฝานวิเคราะหจาก China Minsheng Bank กลาววาจีนกําลังเผชิญกับ
ความไมแนนอนของเศรษฐกิจโลกและแรงกดดันจากสถานการณเศรษฐกิจภายในประเทศ ซึ่งการออก
นโยบายปรับลดอัตราดอกเบี้ยนั้น ถือวาถูกใชในเวลาที่เหมาะสมเพื่อหยุดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ
นายเหวินปนยังกลาวอีกวาการผอนคลายนโยบายทางการเงินสามารถสนับสนุนการลงทุนและ
การบริโภคไดเชนเดียวกับการลดตนทุนการกูยืมสําหรับบริษัทเพราะมันตองใชเวลาสําหรับจีนในการ
สรางตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม
ความคิดเห็นของนายหวินปนถูกสะทอนจากผูเชี่ยวชาญคนอื่นๆ โดยนายเหลียนปง หัวหนานัก
เศรษฐศาสตรจาก The Bank of Communications กลาววาการลดอัตราดอกเบี้ยสามารถชวยลด
ตนทุนทางการเงินของภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจทามกลางปญหาจากภาวะเงินฝดและมูลคาการ
ลงทุนของภาคธุรกิจใหมที่ไมสูดี
นายหมา จวิน หัวหนานักเศรษฐศาสตรจาก The PBOC's research bureau กลาววาเศรษฐกิจ
ของจีน ณ ตอนนี้กําลังเผชิญกับแรงกดดันจากสถานการณที่ตกต่ํา ดังนั้นจึงเปนสิ่งจําเปนที่จะลดอัตรา
ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจริง และรักษาเสถียรภาพของการเติบโตดานการลงทุนโดยการลดอัตราดอกเบี้ย

ปกติ

โดยนายหมายังกลาวเพิ่มเติมอีกวา การปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งนี้ไมใชการใชมาตรการผอน
คลายเชิงปริมาณ ซึ่งมาตรการผอนคลายเชิงนโยบายนั้นเปนมาตรการเชิงนโยบายที่ไมเปนทางการที่
ใชในกรณีที่ดอกเบี้ย นโยบายเขา ใกล ศูน ยและสภาพเศรษฐกิจอยูในภาวะถดถอย แตส ถานการณ
ดังกลาวยังไมเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจจีนในปจจุบัน
อีกทั้งทางธนาคารกลางแหงประเทศจีนยังคงมี
เครื่องมืออีกมากสําหรับการกระตุนเศรษฐกิจ
ในไตรมาสแรกของปนี้เศรษฐกิจของจีนมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 7 ซึ่งเมื่อเทียบกับตัวเลข
การขยายตัวที่ผานมาตั้งแตป 2552 เห็นไดวามีการลดลง แตตัวเลขดังกลาวก็ยังคงสูงกวากลุมประเทศ
พัฒนาตางๆ โดยสาเหตุเกิดจากการที่รัฐบาลจีนพยายามสรางรูปแบบการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่
ยั่งยืนยิ่งขึ้น
รายงานนโยบายของ The People's Bank of China ในไตรมาสแรกระบุวาไมมีความจําเปนที่
จะใชมาตรการผอนคลายเชิงปริมาณเพื่อใหเศรษฐกิจเกิดสภาพคลอง เพราะจีนยังคงมีเครื่องมือทาง
การเงินตตางๆ อีกมากที่จะทําใหการจัดการเกิดประสิทธิภาพและทําใหเศรษฐกิจเกิดสภาพคลอง
มาตรการผอนคลายเชิงปริมาณ คือ การดําเนินนโยบายทางการเงินที่ชวงเรงขยายงบดุลของ
ธนาคารกลางในขณะที่ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายเขาใกลศูนย
นาง ลูเลย หัวหนาสํานักวิจัยของ The People's Bank of China มีความคิดที่วาการที่จีนกําลัง
ใชมาตรการผอนคลายเชิงปริมาณนั้นเปนสิ่งขัดแยงกับความเปนจริงที่วาประเทศจีนยังคงมีเครื่องมือ
ตางๆ ในนโยบายทางการเงิน
ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2557 เปนตนมา The People's Bank of China ไดหันไปใชการปรับ
ลดอัตราดอกเบี้ยและปรับลดอัตราเงินสํารองของธนาคารพาณิชย (the reserve requirement
ratio: RRR) รวมทั้งมาตรการอื่นๆ เพื่อเพิ่มสภาพคลองในตลาด
โดยตลาดหุนจีนในชวงตนสัปดาหที่ผานมา (11 พ.ค. 58) หลังจากไดใชมาตรการตัดลดอัตรา
ดอกเบี้ย สงผลใหตลาดหุนฟนตัวเร็วขึ้น ซึ่งเมื่อดูจากดัชนีเซี่ยงไฮคอมโพสิตตลาดหุนจีนแลวนั้นเห็นได
วาเพิ่มสูงขึ้น 4, 333.58 จุดหรือคิดเปนรอยละ 3.04 โดยกลุมอุตสาหกรรมสวนใหญที่มีขยายตัวไดแก
กลุมบริษัทอสังหาริมทรัพย ฟอรนิเจอร เครื่องใชในบานและกลุมเทคโนโลยีระดับสูง และจากการตัว
ลดอัตราดอกเบี้ยดังกลาวยังมีสวนชวยใหกับกลุมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย
ในวันที่ 13 พ.ค. 58 ทางประเทศจีนมีกําหนดการที่จะเปดเผยตัวอยางสวนสําคัญที่เกี่ยวของกับ
เศรษฐกิ จ ที่ ป ระกอบด ว ยยอดการค า ปลี ก นั ก เศรษฐศาสตร ต า งๆ เช น นายหวิ น จาก China
Minsheng Bank มีการคาดการณวาจีนยังคงมีเครื่องมือทางการเงินที่จะทําใหเศรศฐกิจเกิดสภาพ
คลองอยู ถาตัวเลขเศรษฐกิจลาสุดต่ํากวาที่คาดการณไว
ขอคิดเห็น
จากสถานการณ ณ ปจจุบันที่ทางธนาคารจีนใชมาตรการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนั้น สามารถมอง
ได 2 กรณี ดังนี้
1. สภาพเศรษฐกิจของจีนกําลังสงสัญญาณวาอยูในชวงชะลอตัว ทําใหตองใชมาตรการปรับลด

อัตราดอกเบี้ยเพื่อกระตุนใหผูบริโภคหันมาจับจายใชสอยเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้อาจตองรอดูสถานการณ
ในชวงไตรมาสที่ 2-3 วามีแนวโนมจะเปนในทิศทางใด ซึ่งหากวาเศรษฐกิจยังคงชะลอตัวยังมีความ
เปนไปไดที่จีนมีการจัดเตรียมมาตรการอื่นๆ เพื่อรองรับกับสถานการณดังกลาวและหลีกเลี่ยงที่จะใช
มาตรการผอนคลายผอนคลายเชิงปริมาณ เพราะอาจสงผลกระทบใหเกิดสภาพเงินเฟอและสงผลให
คาเงินหยวนออนคา
2. การที่จีนออกมาตรการปรับลดอัตราภาษีนั้น มีความเปนไปไดวาจีนจะปรับแผนการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศใหมีการพัฒนาอยางยั่งยืน เนื่องจากสถานการณเศรษฐกิจโลกที่ยังคงชะลอตัว
ประกอบกับจีนยังคงเปนผูนําดานการออก ทําใหจีนใชโอกาสดังกลาวหันกลับมามองปจจัยตางๆ ใน
ประเทศเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับอุตสาหกรรมในประเทศ
ทั้ ง นี้ ไ ม ว า จะเป น กรณี ใ ดก็ ต ามก็ ส ามารถเห็ น ได ว า สภาพเศรษฐกิ จ ของจี น ในป จ จุ บั น อยู ใ น
สถานการณที่ไมมั่นคง ไมวาจะมาจากปจจัยในประเทศหรือนอกประเทศ โดยตองดูตอไปวาการที่จีน
ใชมาตรการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจะสงผลใหสถานการณดังกลาวเดินหนาไปยังทิศทางใด เพราะใน
ปจจุบันไทยและจีนมีกรอบความรวมมือรวมกันในหลายๆ เรื่องดังนั้นจึงเปนสิ่งจําเปนที่จะเกาะติด
สถานการณดังกลาวเพื่อรองรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตขางหนา
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