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ดัชนีเศรษฐกิจ/ภำวะเศรษฐกิจสำคัญ และควำมคืบหน้ำ Brexit
 คณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงินธนำคำรกลำงอังกฤษ (BoE) มีมติไม่เป็นเอกฉันท์ ให้คงอัตรำดอกเบี้ยนโยบำยที่ร้อย
ละ 0.75 ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารกลางอังกฤษเมื่อวันที่ 7 พ.ย. มีมติให้
1. คง อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ 0.75 (มติไม่เป็นเอกฉันท์ 7 จาก 9 เสียง)
2. คง ปริมาณการถือครอง sterling non-financial investment-grade corporate bond ที่ระดับ 10
พันล้านปอนด์ (เอกฉันท์)
3. คง ปริมาณการถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหราชอาณาจักรที่ระดับ 435 พันล้านปอนด์ (มติเป็นเอกฉันท์)
โดยในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ประเมินว่า โอกาสที่จะการเกิด no-deal Brexit นั้นลดลงจากการ
ประเมินในประชุมครั้งที่แล้ว เนื่องจากสภาผู้แทนราษฎร มีมติเห็นชอบร่าง Withdrawal Agreement Bill (WAB) ใน
เชิงหลักการ รวมถึงสหภาพยุโรปได้อนุมัติให้เลื่อนกาหนดการ Brexit ออกไปจนถึงวันที่ 31 ม.ค. 2563 ดังนั้น ประมาณ
การทางเศรษฐกิจของคณะกรรมการฯ ในรายงานนโยบายการเงิน (Monetary Policy Report) ฉบับเดือน พ.ย. นี้ จึง
ตั้งอยู่บนสมมติฐานของกรณี orderly-Brexit ที่มี Free Trade Agreement (FTA) เกิดขึน้ ระหว่างสหราชอาณาจักร
และสหภาพยุโรป
ปัจจุบัน คณะกรรมการฯ เห็นควรดาเนินนโยบายการเงินเพื่อให้อัตราเงินเฟ้อกลับเข้าสู่ระดับเป้าหมายที่ร้อยละ
2 ซึ่งสามารถเป็นไปในทิศทางใดก็ได้ โดยเห็นควรที่จะติดตามการตอบรับของบริษัทและประชาชนต่อสถานการณ์
Brexit รวมถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินถึงการดาเนินนโยบายการเงินที่เหมาะสม โดยหาก
เศรษฐกิจโลกยังไม่ส่งสัญญาณของการฟื้นตัว หรือความไม่แน่นอนของสถานการณ์ Brexit มีแนวโน้มที่จะยืดเยื้อ
ยาวนานขึ้น “entrenched” คณะกรรมการฯ จะพิจารณาดาเนินนโยบายการเงินไปในทิศทางที่จะช่วยกระตุ้น
เศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อ แต่หากเศรษฐกิจทั่วโลกส่งสัญญาณของการฟื้นต้น และความไม่แน่นอนต่างๆ หมดไป
สอดคล้องกับประมาณการล่าสุด ทางคณะกรรมการฯ จะพิจารณาดาเนินนโยบายการเงินแบบตึงตัวมากขึ้น เพื่อให้
อัตราเงินเฟ้อปรับเข้าสู่ระดับเป้าหมายอย่างยั่งยืน
 ควำมเห็นคณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงินธนำคำรกลำงอังกฤษต่อเศรษฐกิจ
คณะกรรมการฯ ประเมินว่าเศรษฐกิจสหราชอาณาจักรจะปรับตัวดีขึ้นในปี 2563 โดยจะได้รับปัจจัยบวกจาก
แผนกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล และเศรษฐกิจโลกที่เริ่มส่งสัญญาณปรับตัวดีขึ้น ส่วนอัตราเงินเฟ้อจะยังปรับลดลงใน
ระยะสั้นและคาดว่าจะปรับลดลงสู่ร้อยละ 1.25 ในช่วงฤดูใบไม้ผลิของปีหน้า จากปัจจัยชั่วคราวด้านราคาพลังงานที่
ลดลง อย่างไรก็ดี ในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า คณะกรรมการฯ คาดว่าจะมีการขยายตัวของอุปสงค์ส่วนเกินซึ่งจะช่วยเพิ่มแรง
กดดันเงินเฟ้อภายในประเทศ และสนับสนุนให้อัตราเงินเฟ้อปรับสูงขึ้นอยู่เหนือระดับร้อยละ 2 เล็กน้อย
เศรษฐกิจโลกโดยรวมยังคงอ่อนแอ โดย forward-looking indicator แสดงให้เห็นว่า ภาคอุตสาหกรรมทั่วโลก
ยังคงมีแนวโน้มหดตัว ซึ่งเป็นผลมาจากความตึงเครียดของสงครามการค้าระหว่างจีน-สหรัฐฯ ในช่วงที่ผ่านมา แม้รัฐบาล
จีนและสหรัฐฯ จะสามารถบรรลุข้อตกลงทางการค้า phase 1 ร่วมกันได้แล้วเมื่อวันที่ 11 ต.ค. 2562 โดยสหรัฐฯ จะ
ยกเว้นการขึ้นภาษีศุลกากรนาเข้าสินค้าจีนมูลค่า 250 พันล้านดอลลาร์ สรอ. อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนของข้อยุติ
ในหาตกลงทางการค้าระหว่างจีน-สหรัฐฯ ในอนาคตยังคงมีอยู่ อัตราเงินเฟ้อประเทศเศรษฐกิจหลักยังคงอยู่ในระดับต่า
สำนักงำนที่ปรึกษำเศรษฐกิจกำรคลัง ประจำสหรำชอำณำจักรและยุโรป
โดยเฉพาะในยู
โรโซน
และสหรัฐฯ งประเทศไทย กรุงลอนดอน
สำนักงำนตั
วแทนธนำคำรแห่
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ในข้อตกลงทางการค้าระหว่างจีน-สหรัฐฯ ในอนาคตยังคงมีอยู่
 นำยวิลเบอร์ รอสส์ รัฐมนตรีพำณิชย์ของสหรัฐให้สัมภำษณ์ว่ำ อำจจะไม่มีกำรเก็บภำษีนำเข้ำรถยนต์จำกยุโรปเพิ่มขึ้น
ตำมที่เดิมให้มีผลบังคับใช้ในสิ้นเดือนนี้ ดัชนี Staxx 600 ของสินค้ายานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 3.1
หลังจากนายวิลเบอร์ รอสส์ ได้ให้สัมภาษณ์แก่สถานีโทรทัศน์ Bloomberg ว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป
และญี่ปุ่น เรื่องการผลิตสินค้ายานยนต์และชิ้นส่วน เป็นไปด้วยดี ภายหลังจากที่ทาเนียบขาวได้แถลงการณ์เมื่อเดือน
พฤษภาคมที่ผ่านมา ว่าจะชะลอการเรียกเก็บภาษีนาเข้าสินค้ายานยนต์และชิ้นส่วนจากสหภาพยุโรปเพิ่มเติมไปจนถึง
เดือนพฤศจิกายน เพื่อให้เวลาสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป เจรจาหาทางออกร่วมกัน ทั้งนี้สหรัฐ ฯ และญี่ปุ่นหาข้อสรุปใน
การเจรจาได้แล้วเมือ่เดือนทีผ่านมาแต่ยังหาข้อสรุปกับสหภาพยุโรปไม่ได้ ทั้งนี้หากสหรัฐ ฯ เรียกเก็บภาษีศุลกากรยาน
ยนต์และชิ้นส่วนจากสหภาพยุโรปเพิ่มขึ้นร้อยละ 60 สหภาพยุโรปมีแผนจะเรียกเก็บภาษีศุลกากรจากสินค้านาเข้าจาก
สหรัฐ ฯ เพิ่มขึ้น ราว 39 พันล้านปอนด์
 ร่ำงรำยงำนของสหภำพยุโรปเสนอแนะให้ธนำคำรกลำงยุโรป (ECB) เริ่มพิจำรณำกำรออก “Public Digital
Currency” โดยแนะนาให้ ECB รวมถึงธนาคารกลางประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป เริ่มศึกษาถึงความเป็นไปได้ และ
อุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น หลังจาก “Private Digital Currency” เช่น Libra ซึ่งมีบริษัท Facebook เป็นแกนนาในการ
จัดตั้ง ได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก โดยกลุ่มประเทศสมาชิก G7 กล่าวว่า ประเทศของตนจะยังไม่พิจารณาใช้สกุล
เงิน Libra จนกว่าจะมีการพิจารณาถึงความเสี่ยงอย่างถี่ถ้วน โดยในรายงานได้มีการระบุถึงความกังวลของกลุ่มประเทศ
สมาชิก G7 เกี่ยวกับความเสี่ยงของ Private Digital Currency ในด้านต่างๆ เช่น ความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน การ
คุ้มครองผู้บริโภค การจัดตั้งระบบการจ่ายเงิน การเรียกเก็บภาษี และความปลอดภัยของระบบไซเบอร์
ร่างรายงานฉบับดังกล่าว เรียกร้องให้หน่วยงานสหภาพยุโรปที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันหากรอบการดาเนินการเกี่ยวกับ
Crypto currencies ที่เหมาะสม และแนะนาให้ ECB รวมถึงธนาคารกลางประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป เริ่มศึกษาถึงความ
เป็นไปได้และอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น หากธนาคารกลางหันมาออก Public Digital Currency ซึ่งแนวคิดดังกล่าว
สอดคล้องกับคาสัมภาษณ์ของ นาย Benoit Coeure – ECB Board Member เมื่อเดือน ก.ย. ที่ผ่านมา ที่เรียกร้องให้
ธนาคารกลางประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการสร้าง Public Digital Currency ที่ประชาชน
จะสามารถใช้เป็น เงินสดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Cash) และสามารถฝากเงินไว้ที่ ECB ได้โดยตรง โดยไม่จาเป็นต้อง
เปิดบัญชีกับธนาคารพาณิชย์ และไม่ต้องมีสถาบันการเงิน หรือ Clearing House เข้ามาเป็นผู้ดาเนินการ ซึ่ง นาย
Coeure มองว่า จะเป็นการช่วยลดต้นทุนทางด้านการเงิน (Transaction Cost) ลงได้ อย่างไรก็ตาม แนวทางดังกล่าว
น่าจะได้รับการต่อต้านจากธนาคารพาณิชย์ และอาจจะมีอุปสรรคในการดาเนินการ
ความคืบหน้าของ Brexit
 4 พ.ย. นาย Nigel Farage หัวหน้าพรรค Brexit ให้สัมภาษณ์ว่า พรรค Brexit จะลงเลือกตั้งแย่งชิงคะแนนเสียงสนับสนุน
จากทุกภูมิภาคในการเลือกตั้งทั่วไปสหราชอาณาจักรที่กาลังจะมีขึ้นในวันที่ 12 ธ.ค. 2562 ซึ่งอาจรวมถึงคะแนนเสียง
สนับสนุนของพรรค Conservative ด้วย ดังนั้น พรรค Brexit อาจจะกลายเป็นตัวแปรที่สาคัญของสภาผู้แทนราษฎร
(House of Commons) อาจทาให้มีความเสี่ยงที่พรรค Conservative จะต้องสูญเสียคะแนนเสียงจากกลุ่มผู้สนับสนุน
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 นาย Boris Johnson นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร ออกมาขอโทษต่อกลุ่มผู้สนับสนุน ถึงการที่ไม่สามารถนาสห
ราชอาณาจักรถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปได้ตามกาหนดการในวันที่ 31 ต.ค. 2562 ตามที่เคยได้ให้
สัญญาไว้ และกล่าวโทษสภาฯ ว่า เป็นผู้ขัดขวางแผนการ Brexit ของตน ดังนั้น การเลือกตั้งใหม่ถือเป็นทางออกเดียวที่
จะช่วยแก้ปัญหา อุปสรรคต่างๆ ได้
 Sir Lindsay Hoyle ส.ส. พรรค Labour (พรรคฝ่ายค้าน) และ Deputy Speaker สภาผู้แทนราษฏร สหราชอาณาจักร
(House of Commons) ได้รับเลือกจาก ส.ส. ให้ขึ้นทาหน้าที่ Speaker ของ House of Commons คนใหม่ แทนที่
นาย John Bercow ทีล่ งจากตาแหน่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดย Sir Lindsay ได้รับชัยชนะเหนือ นาย Chris Bryant ส.ส.
คู่แข่งจากพรรคเดียวกันในการลงมติรอบสุดท้ายไปด้วยคะแนน 325 ต่อ 213 เสียง
 วันที่ 5 พ.ย. นาย Jeremy Corbyn หัวหน้าพรรค Labour กล่าวในงานแถลงนโยบายหาเสียงของพรรคก่อนการเลือกตั้ง
ที่จะมีขึ้นในวันที่ 12 ธ.ค. นี้ ว่า พรรค Labour จะจัดการกับประเด็นเรื่อง Brexit ให้เรียบร้อยภายในระยะเวลา 6 เดือน
หากได้รับความไว้วางใจให้ขึ้นบริหารประเทศ โดยมีแผนจะเจรจากับสหภาพยุโรปเพื่อให้ได้ข้อตกลง Brexit ใหม่ ที่ดีขึ้น
หลังจากนั้นจะจัดให้มีการลงประชามติ เพื่อให้ประชาชนสหราชณาจักรเป็นผู้ตัดสินใจอีกครั้ง ซึ่งตามแผนการแล้วการลง
ประชามติจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อนของปี 2563
 วันที่ 6 พ.ย. นาย Boris Johnson นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธ เพื่อถวาย
รายงานให้มีการยุบสภาฯ และเลือกตั้งใหม่ในวันที่ 12 ธ.ค. 2563 ซึ่งถือเป็นการประกาศยุบสภาฯ และเข้าสู่ช่วงเวลาของ
การเลือกตั้งใหม่ของสหราชอาณาจักรอย่างเป็นทางการ ซึ่งตามกฎหมาย Fixed-term Parliaments Act 2011
กาหนดให้สภาฯ ต้องถูกยุบก่อนกาหนดวันเลือกตั้งอย่างน้อย 25 วันทาการ
 วันที่ 7 พ.ย.พรรค Conservative และ Labour หาเสียงเลือกตั้ง โดยต่างชูนโยบายปรับเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐเพื่อช่วย
กระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการกู้ยืมเพิ่มเติม โดยอาศัยประโยชน์จากสถานการณ์ที่ต้นทุนการกู้ยืมนั้นอยู่ในระดับต่า รวมทั้งทั้ง
สองพรรคยังมีแผนทีจ่ ะต่อสู้แย่งชิงคะแนนเสียงจากพื้นที่ในเขต Midlands และ Northern England ซึ่งมีคะแนนเสียง
ค่อนข้างผันผวน ทั้งพรรค Conservative และพรรค Labour มีนโยบายจะกระจายอานาจและการควบคุมการใช้จ่าย
ออกจากกรุงลอนดอนไปยังส่วน Northern England ให้มากขึ้น ขณะที่นโยบายด้านการลงทุนภาครัฐ นั้น พรรค
Conservative มีแผนจะใช้จ่ายเงินงบประมาณเพิ่มเติมกว่า 100 พันล้านปอนด์ เพื่อลงทุนด้าน โครงสร้างพื้นฐานใน
ระยะเวลา 5 ปี ส่วนพรรค Labour มีนโยบายจะใช้จ่ายเงินเพิ่มเติมกว่า250 พันล้าน ปอนด์ ในระยะเวลา 10 ปี เพื่อช่วย
กระตุ้นเศรษฐกิจและลงทุนในโครงการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(ข้อมูลระหว่างวันที่ 4-8 พ.ย. 2562 )

สำนักงำนที่ปรึกษำเศรษฐกิจกำรคลัง ประจำสหรำชอำณำจักรและยุโรป
สำนักงำนตัวแทนธนำคำรแห่งประเทศไทย กรุงลอนดอน

