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ในช่วงทศวรรษทีผ่านมา ภาคการส่งออกของไทยมีการเปลียนแปลงสัดส่วนการส่งออกจากตลาดเดิมซึง
ล้ วนเป็ นประเทศทีพัฒนาแล้ ว คือ สหรัฐฯ ประเทศต่างๆ ในยุโรปตะวันตก และญีปุ่ น ไปยังประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่
หรื อประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Country) มากขึ :น เช่น จีน อินเดีย ออสเตรเลีย รัสเซีย บราซิล แอฟริ กาใต้
รวมทังประเทศต่
:
างๆ ในอาเซียนด้ วยกัน อาทิ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และเวียดนาม ซึงสัดส่วนดังกล่าวมีแนวโน้ มเพิม
สูงขึ :นทุกๆ ปี และหลายๆ ท่านคงคาดว่
คาดว่าประเทศตลาดเกิดใหม่นี :จะเป็ นอนาคตอันสดใสของการส่งออกไทย โดย
ปั จจุบนั ประเทศตลาดเกิดใหม่โดยรวมนันมี
: ขนาดใหญ่คิดเป็ นสัดส่วนสูงถึง 38.5% ของจีดีพีโลก เมือเทียบกับเมือ
10 กว่าปี ทีแล้ ว ซึงจีจีดีพีของประเทศตลาดเกิดใหม่มีสดั ส่วนเพียง 20% ของจีดีพีโลก
เมือปลายปี ทีแล้ วและต่อเนืองถึงวันนี : ประเทศตลาดเกิดใหม่หลายประเทศเกิ
เกิดความปั นป่ วนจากค่
วน
าเงิน
สกุลต่างๆ ในประเทศตลาดเกิดใหม่อ่อนค่าลงอย่างมาก ซึงหากมองอย่างง่ายๆ ว่าอาจเกิดได้ ว่าปริ มาณเงินทีเคย
ไหลออกจากสหรั ฐฯ จากมาตรการ QE ไปท่วมตลาดเงินทัวโลกรวมทัง: ประเทศตลาดเกิดใหม่นัน: เริ มไหลเวียน
กลับไปยังสหรัฐฯ แต่คําอธิบายนี :อาจไม่
ไม่ถูกต้ องทังหมด
:
เนืองจากผลตอบแทนพั
ผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวหรื อดอกเบี :ยระยะยาว
ของสหรัฐฯ ไม่ได้ ปรับตัวสูงขึ :นในเดื
ในเดือนมกราคมทีผ่านมา ดังนัน: ค่าเงินของประเทศตลาดเกิดใหม่อ่อนตัวลงอย่างมี
นัยสําคัญย่อมต้ องเกิดจากสาเหตุอืน ซึงคําตอบหลักคือ เกิดจากภาวะเศรษฐกิ จทีเปราะบางในประเทศเหล่านัน:
นันเอง
แล้ วปั จจัยด้ านเศรษฐกิจอะไรบ้
อะไร างทีส่งผลให้ ประเทศตลาดเกิดใหม่มีปัญหา ผมขอถึงอธิบายปั จจัยหลักๆ
4 ข้ อ ดังนี :
1. การขาดดุ
ขาดดุลบัญชีเดินสะพัด ประเทศนันมี
: การใช้
ใช้ จ่ายเกินตัวทําให้ ต้องกู้ยืมเงินจากต่างประเทศ อาจ
กระทําโดยการให้ ชาวต่างชาติเข้ ามาลงทุนในทรัพย์สินของประเทศ หรื อการกู้เงินโดยตรงทัทังการเข้
:
าซื :อพันธบัตรของ
รัฐบาลและเอกชน ซึงตัวอย่างของประเทศที
ประเทศทีเข้ าข่ายนี : ได้ แก่ ตุรกี อินเดีย อินโดนีเซีย และออสเตรเลีย
2. การถือครองตราสารหนี
ตราสารหนีแ( ละพันธบัตรรั ฐบาลโดยชาวต่ างชาติเป็
เป็ นสัดส่ วนสูง ทําให้ ประเทศนันมี
:
ความเสี ยงที รุ น แรง หากต่ต่างชาติล ดการถื อ ครองพันธบัตรดัง กล่าว อัน จะส่ง ผลกระทบต่
ผลกระทบ อค่าเงิ น และดอกเบี ย:
ตัวอย่างของประเทศในกลุม่ นี : คือ มาเลเซียและอินโดนีเซีย
3. ทุนสํารองระหว่
ระหว่ างประเทศที
งประเทศ , มีอยู่เทียบกับหนี ต( ่ างประเทศระยะสัน( มีไม่ เพียงพอหรื อไม่ อยู่ใน
ระดับที,เหมาะสม สําหรับประเทศทีทุนสํารองระหว่
รอง างประเทศเหลื
เหลือน้ อยเมือเทียบกับหนี :ระยะสัน: กรณีนี :เหมือนกับ
ไทยเมือสมัยต้ มยํากุ้งในปี 2540 ซึงส่งผลให้ ต้องลดค่าเงินบาทอย่างมาก นอกจากนี :ยังสามารถพิจารณาจากทุน
สํารองระหว่างประเทศทีสามารถใช้
ใช้ ครอบคลุมมูลค่านําเข้ า (Import Cover) ว่ามีมากน้ อยเพียงใด

4. อัตราเงินเฟ้อสูง ประเทศทีมีปัญหาเรื องเงินเฟ้อสูง นอกจากจะทําให้ เงินอ่อนค่าลงอย่างต่อเนืองแล้ ว
ยังจะเสียงต่อการสูญเสียความน่าเชือถือด้ านนโยบายการเงิน ทําให้ มีความเสียงว่าเงินจะไหลออกมากขึ :นไปเรื อยๆ
เช่น อาร์ เจนตินาระบุว่าอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับ 10% แต่ความเป็ นจริ งนัน: เมือดูอตั ราดอกเบี :ยในประเทศทีสูงถึง
เกือบ 20% ทําให้ คาดว่าเงินเฟ้อทีแท้ จริ งอาจสูงถึง 25% และประเทศทีมีปัญหาทํานองเดียวกันคือ ตุรกี อินเดีย
แอฟริ กาใต้ และอินโดนีเซีย
ปั ญหาต่างๆ เหล่านีม: ักจะไม่เกิ ดขึน: เพียงปั จจัยเดียว แต่ความเป็ นจริ งปั ญหาข้ างต้ นจะเกิดขึน: พร้ อมกัน
หลายอย่าง และส่วนใหญ่จะเกิดควบคูก่ บั ปั ญหาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด ทําให้ รัฐบาลในประเทศเหล่านี :ต้ องปรับ
อัตราดอกเบี :ยขึ :น แต่การปรั บอัตราดอกเบีย: ขึ :นดังกล่าวย่อมจะกระทบต่อเศรษฐกิจในเชิงลบ ดังนัน: ประเทศตลาด
เกิดใหม่ทีมีจดุ อ่อน เช่น ขาดดุลบัญชีเดินสะพัด ทุนสํารองระหว่างประเทศตํา หนี :ต่างประเทศสูง และอัตราเงินเฟ้อสูง
มีโอกาสทีจะได้ รับผลกระทบจากการลดทอนมาตรการ QE ของสหรัฐฯ เป็ นอย่างมากในปี นี :
นอกจากนี : ประเทศตลาดเกิดใหม่บางประเทศ โดยเฉพาะประเทศทีพึงพาเงินทุนไหลเข้ าและประเทศที
พึงพาการส่งออกสินค้ าโภคภัณฑ์จะมีความเปราะบางทางเศรษฐกิจสูงและมีความเสียงต่อการไหลออกของเงินทุน
เพิมมากขึ :น หากเป็ นประเทศทีพึงพาการส่งออกสินค้ าโภคภัณฑ์และเมือราคาตกตําจะทําให้ การเกินดุลการค้ าและ
รายได้ ลดลง นอกจากนี : ควรต้ องพิ จารณาปั ญหาทางการเมืองและความโปร่ งใสของรั ฐบาลอีกด้ วย ดังนัน: หาก
ปั ญหา “ลาม” ออกไปยังประเทศอืนๆ ย่อมจะส่งผลกระทบต่อแนวโน้ มการฟื :นตัวของประเทศพัฒนาแล้ วและ
เศรษฐกิจโลกโดยรวม
ท่านผู้อ่านบางท่านอาจรู้ สึกว่า วันนีผ: มเขียนเรื องราวเชิงวิชาการมากไปนิดหนึง แต่เนืองจากผมอยากให้
ท่านทีกําลังมองหาตลาดใหม่เพิมเติมจากตลาดเดิมหรื อท่านทีมีการค้ าขายกับคู่ค้าในประเทศตลาดเกิดใหม่อยู่แล้ ว
เพิมความสนใจในการวิเคราะห์ปัจจัยด้ านเศรษฐกิจให้ มากขึ :น เพราะปั จจัยเหล่านีเ: ป็ นต้ นเหตุของความเสียงทาง
การเมืองทีจะส่งผลกระทบต่อการชําระเงินค่าสินค้ า และการตัดสินใจของคู่ค้าทีจะสังซื :อสินค้ าจากท่าน รวมทังการ
:
วางแผนและดํ าเนิ น ธุ ร กิ จ ในปี นี : ในฉบับ หน้ า ผมจะเริ มเจาะประเทศตลาดเกิ ด ใหม่ที อาจได้ รั บ ผลกระทบทาง
เศรษฐกิจในเชิงลบเป็ นรายประเทศให้ ทราบครับ สวัสดีครับ

