ธนาคารกลางแหงประเทศจีนปรับลดอัตราดอกเบี้ย
สํานักขาวซินหัว รายงานวา ธนาคารกลางแหงประเทศจีน (China’s Central Bank) ปรับลด
อัตราดอกเบี้ยในวันที่ ๑๑ พ.ค. ๕๘ เนื่องจากแรงกดดันจากภาวะเงินเฟอและสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน
โดยไดประกาศเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคมวา จะปรับอัตราดอกเบี้ยอางอิงลง ๒๕ basis point โดยหลังจาก
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งนี้ ซึ่งเปนการปรับลดครั้งที่สามในรอบระยะเวลา ๖ เดือนแลว อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากระยะเวลา ๑ ปจะอยูที่รอยละ ๒.๒๕ และอัตราดอกเบี้ยสําหรับเงินกูระยะเวลา ๑ ปจะอยูที่
รอยละ ๕.๑ แตผูเชี่ยวชาญทางการเงินกลาววา การปรับลดอัตราดอกเบี้ยดังกลาวไมไดเปนจุดเริ่มตนของ
มาตรการผอนคลายเชิงปริมาณ (Quantitative Easing: QE)
ในชวงเดือนเมษายนที่ผานมาดัชนีราคาผูบริโภคของจีน (Consumer Price Index: CPI)
เพิ่มขึ้นเปนรอยละ ๑.๕ แตยังคงต่ํากวาการคาดการณของตลาด ขณะที่ดัชนีราคาผูผลิต (Producer Price
Index: PPI) ซึ่งเปนตัววัดตนทุนสินคาหนาโรงงานและเปนตัวบงชี้ความเคลื่อนไหวของดัชนีราคาผูบริโภค
ลดลงรอยละ ๔.๖ เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปที่แลว ซึ่งเปนการปรับตัวลดลงติดตอกันเปนเวลา
๓๘ เดือนและเปนสัญญาณวาอุปสงคในตลาดกําลังลดลง
สภาวะเงินเฟอของจีนที่ลดลง เกิดขึ้นหลังจากที่ตัวเลขทางเศรษฐกิจลาสุด ซึ่งรวมถึงตัวเลขการ
สงออกบงชี้ วาแนวโนมของเศรษฐกิจจีนกําลังชะลอตัว และเปนโอกาสใหผูกําหนดนโยบายผอนคลาย
นโยบายทางการเงินสามารถออกนโยบายเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ แตการคาดการณในตลาดยัง
ไมไดขอสรุปวาจีนจะนํามาตรการผอนคลายเชิงปริมาณ (QE) มาใชตามอยางประเทศอื่นๆ หรือไม
Mr. Wen Bin นักวิเคราะหจาก China Minsheng Bank กลาววาจีนกําลังเผชิญกับความไม
แนนอนของเศรษฐกิจโลกและแรงกดดันจากสถานการณเศรษฐกิจภายในประเทศ และการปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ยก็ไดรับการประกาศออกมาในชวงเวลาที่เหมาะสมเพื่อหยุดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ ซึ่งการผอน
คลายนโยบายการเงินสามารถสนับสนุนไดทั้งการลงทุนและการบริโภค รวมทั้งยังสามารถชวยการลด
ต น ทุ น การกู ยื มสํ า หรั บ บริ ษัทด ว ย เนื่ องจากจีน ยังตองใชเวลาอี กระยะหนึ่ งในการสร างตัว ขั บ เคลื่อ น
เศรษฐกิจใหมๆ ขึ้นมา
โดย Mr. Lian Ping นักเศรษฐศาสตรจาก Bank of Communications กลาววา การลดอัตรา
ดอกเบี้ยสามารถชวยลดตนทุนทางการเงินของภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจทามกลางความเสี่ยงจากภาวะ
เงิ นฝ ดและขอมูล ตางๆ ซึ่งรวมถึ งมู ลค าการลงทุ นในภาคการผลิตที่ไมดี นั ก รวมถึง Mr. Ma Jun
นักเศรษฐกรจากสํานักวิจัยของธนาคารประชาชนจีน ระบุวาขณะนี้เศรษฐกิจของจีนกําลังเผชิญกับแรง
กดดันอยางมาก จึงจําเปนที่จะตองมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง และรักษาเสถียรภาพของการ
เติบโตดานการลงทุนโดยการลดอัตราดอกเบี้ยในนาม ซึ่งการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งนี้มไดเปนการใช
มาตรการผอนคลายเชิงปริมาณ (QE) ในแบบของจีน เนื่องจากมาตรการผอนคลายเชิงปริมาณ (QE) จะถูก

๑

นํามาใชในกรณีที่ดอกเบี้ยนโยบายเขาใกลศูนยและสภาวะเศรษฐกิจที่แทจริงถดถอย ทั้งนี้ Mr. Ma ย้ําวา
สถานการณดังกลาวยังมิไดเปนสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในประเทศจีน เพราะทางธนาคารกลางแหงประเทศจีน
ยังคงมีมาตรการที่ใชในสภาวะปกติอื่นๆ อีกมากมายที่จะชวยสรางสภาพคลองใหแกเศรษฐกิจ
ในไตรมาสแรกของปนี้เศรษฐกิจของจีนขยายตัวรอยละ ๗ ซึ่งเปนอัตราการเติบโตรายไตรมาสที่
ต่ําที่สุดตั้งแตป ๒๕๕๒ แตตัวเลขดังกลาวก็ยังคงสูงกวาประเทศอื่นๆ ซึ่งการชะลอตัวของเศรษฐกิจเกิดขึ้น
ในขณะที่รัฐบาลจีนพยายามสรางใหรูปแบบการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมีความยั่งยืนมากขึ้น
รายงานลา สุด ของธนาคารประชาชนจีน สําหรั บ ชว งไตรมาสแรกระบุ วา ไมจําเปน ที่ต องใช
มาตรการผอนคลายเชิงปริมาณเพื่อสรางสภาพคลองในตลาด เพราะจีนยังคงมีเครื่องมือทางการเงินอื่นๆ
อี กมากที่ จ ะบริ ห ารจั ดการและสร า งเสริมสภาพคล อง ทั้ งนี้ มาตรการผอนคลายเชิงปริมาณ หรื อ
Quantitative Easing (QE) เปนนโยบายการเงินที่ชวยขยายงบดุลของธนาคารกลางในขณะที่ในขณะที่
อัตราดอกเบี้ยนโยบายเขาใกลศูนย ซึ่งประเทศที่มีระดับการพัฒนาสูง เชน สหรัฐฯ และญี่ปุนตางก็ใช QE
เพื่อกระตุนการกูยืมและการใชจาย
ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ เปนตนมา ธนาคารประชาชนจีนไดหันไปใชวิธีการปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ยและปรับลดเงื่อนไขเรื่องสัดสวนสํารองสภาพคลองของธนาคารพาณิชย (Reserve Requirement
Ratio: RRR) รวมทั้งมาตรการอื่นๆ เพื่อเพิ่มสภาพคลองในตลาด
ในชวงสัปดาหที่ ๒ ของเดือนพฤษภาคม หลังประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ย ตลาดหุนจีนฟนตัว
ดีขึ้น โดยดัชนี Shanghai Composite Index เพิ่มขึ้นรอยละ ๓.๐๔ ไปอยูที่ระดับ ๔,๓๓๓.๕๘ จุด โดย
หุนที่ ปรับ ตัวสู งขึ้น คอนขางมาก ได แก อสังหาริมทรัพย เฟอรนิ เจอร เครื่ องใชในบาน และเทคโนโลยี
ระดับสูง เนื่องจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยสงผลดีตอกับกลุมอสังหาริมทรัพย
นักวิเคราะหใหความเห็นวา หุนของธนาคารสวนใหญของจีนมีผลประกอบการต่ํากวาที่ควรจะ
เปนเมื่อเปรียบเทียบกับกลุมธุรกิจอื่น โดยหุนของธนาคาร Industrial and Commercial Bank of
China (ICBC) ซึ่งเปนธนาคารที่ใหญที่สุดในแงมูลคากิจการในตลาดไดปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ ๐.๙๗ ไปอยู
ที่ราคา ๕.๒ หยวน (๐.๘๕ เหรียญสหรัฐ) ตอหุน เนื่องจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยสงผลตอมูลคาผล
กําไรของธนาคาร
ทั้งนี้ ประเทศจีนมีกําหนดการเผยแพรตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญ ซึ่งรวมถึง มูลคาการคาปลีก นัก
เศรษฐศาสตร เชน Mr. Wen Bin จาก China Minsheng Bank คาดการณวาจีนอาจนํามาตรการทาง
การเงินมาใชเพิ่มเติมอีก หากตัวเลขดังกลาวต่ํากวาตัวเลขที่คาดการณไว
๒

ขอคิดเห็น
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยในครั้งนี้ อาจมีนัยสําคัญ ๒ ประการ คือ
(๑) สภาพเศรษฐกิจของจีนกําลังหดตัว ทําใหรัฐบาลจีนตองใชมาตรการเพื่อกระตุนการใชสอย
ของผูบริโภคเพิ่มขึ้นอีก ซึ่งตองจับตามองตัวเลขทางเศรษฐกิจในไตรมาสที่ ๒-๓ วาจะปรับตัวดีขึ้นหรือไม
ซึ่งหากวาสถานการณยังไมดีขึ้น จีนอาจออกนโยบายหรือมาตรการอื่นๆ อีก แตคาดกวา จีนอาจพยายาม
หลีกเลี่ยงการใชมาตรการผอนคลายเชิงปริมาณอยางเต็มรูปแบบ เพราะอาจสงผลกระทบใหเกิดภาวะและ
สงผลใหเงินหยวนออนคาลง หรือ
(๒) จีนอาจกําลังปรับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศใหมีการพัฒนาอยางยั่งยืนขึ้นโดยการ
หันมาใหความสําคัญกับภาคสวนภายในประเทศเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับอุตสาหกรรมในประเทศ
มากกวาการเดินหนาผลักดันการสงออก เพราะจีนยังคงมีสถานะเปนผูนําในตลาดโลก ขณะที่อุปสงคใน
ตลาดตางประเทศยังไมเพิ่มขึ้นมากนักตามทิศทางของเศรษฐกิจโลกที่ยังคงชะลอตัว
อยางไรก็ดี ทั้งสองกรณีตางก็เปนภาพสะทอนวา เศรษฐกิจของจีนในปจจุบันยังคงไมแนนอนทั้ง
ในแงป จจัยในประเทศหรือตางประเทศ ทําใหป ระเทศตางๆ รวมทั้ งไทยตองติด ตามสถานการณอยาง
ใกลชิดตอไปวา การปรับลดอัตราดอกเบี้ยในครั้งนี้ จะสงผลใหเศรษฐกิจจีนมุงหนาไปยังทิศทางใด และใน
ทายที่สุดแลว จีนจะเดินตามแนวทางของมหาอํานาจทางเศรษฐกิจของโลกรายอื่นๆ โดยการนํามาตรการ
ผอนคลายเชิงปริมาณอยางเต็มรูปแบบมาใชดวยหรือไม
-------------------------------------------------------------------สํานักงานพาณิชยในตางประเทศ ณ กรุงปกกิ่ง
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
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