เงินบาทในสถานะ “สินทรั พย์ ปลอดภัย”…กับข้ อสังเกตในหลายประเด็น
โดย คุณขวัญใจ เตชเสนสกุล
ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ ายวิจยั ธุรกิจ
ธนาคารเพื่อการส่ งออกและนาเข้ าแห่ งประเทศไทย (EXIM BANK)
นับตังแต่
้ ต้นปี 2562 หนึ่งในประเด็นร้ อนทางเศรษฐกิจที่กล่าวถึงกันอย่างกว้ างขวางคือ “เงินบาทแข็งค่ า”
โดยล่าสุดเงินบาทในเดือนกรกฎาคม 2562 เคลื่อนไหวต่ากว่าระดับ 31 บาทต่อดอลลาร์ สหรัฐหรื อแข็งค่าขึ ้นกว่า
6% เทียบกับในช่วงต้ นปี 2561 โดยแข็งค่าที่สดุ ในรอบ 6 ปี และแข็งค่าเป็ นอันดับต้ นๆ ของโลก สถานการณ์ ที่เกิดขึ ้น
ทาให้ เงิ นบาทถูก พูดถึงในฐานะ “สิ นทรั พ ย์ ป ลอดภัย ”
การเปลี่ยนแปลงของราคาทองคา เงินบาท และเงินเยน
(Safe Haven Asset) มากขึ ้นเป็ นลาดับ ประเด็นดังกล่าว
ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เทียบกับต้ นปี 2561
มีข้อสังเกตที่น่าสนใจในแง่มมุ ต่างๆ ดังนี ้
ทองคา

เงินบาทถูกมองเป็ น Safe Haven จริงหรือ?

เงินบาท

8.1%

6.3%

เศรษฐกิ จโลกในช่วง 1-2 ปี ที่ผ่านมาชะลอลง เยนญี่ปุ่น
4.3%
อย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางปั จจัยเสี่ยงที่เร่ งตัวขึน้ ในหลาย
ที่มา : รวบรวมและคานวณโดยฝ่ ายวิจยั ธุรกิจ EXIM BANK
มิติ ไม่ว่าจะเป็ นสงครามการค้ าระหว่างสหรั ฐฯ และจีน
ความขัดแย้ งระหว่างสหรั ฐฯ กับอิหร่ าน รวมถึง ความไม่แน่นอนของ Brexit และการประท้ วงของประชาชน
ในหลายๆ ประเทศจากความไม่พอใจในรัฐบาล อาทิ ฝรั่งเศส สเปน และล่าสุดฮ่องกง ซึง่ ถือเป็ นศูนย์กลางการค้ า
และการเงินในภูมิภาคเอเชีย ขณะเดียวกันประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่หลายแห่งก็ต้องเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจและ
การเงินอยู่เป็ นระลอก อาทิ เวเนซุเอลา อาร์ เจนตินา ตุรกี เป็ นต้ น ปั จจัยดังกล่าวทาให้ นักลงทุนจานวนไม่น้อยหันมา
ถือสินทรัพย์ปลอดภัยมากขึ ้น สะท้ อนได้ จากราคาของสินค้ าเหล่านี ้ โดยเฉพาะทองคาและเงินเยนที่ปรับตัวสูง ซึง่ หาก
พิ จารณาค่าเงิ นบาทในช่ วงเวลาเดียวกัน ก็ พบว่าเงิ นบาทแข็งค่าไปในทิ ศทางเดียวกันกับสินทรั พย์ ข้ างต้ น และ
เคลื่อนไหวสวนทางกับสกุลเงิ นส่วนใหญ่ ของโลกที่อ่อนค่าลง ปรากฏการณ์ ที่เกิดขึน้ ทาให้ ปฏิเสธไม่ได้ ว่าเงินบาท
กาลังถูกมองเป็ นหนึง่ ใน Safe Haven ของนักลงทุนในช่วงกว่า 1 ปี ที่ผ่านมา

เงินบาท VS เงินเยน…Regional VS Global Safe Haven
แม้ วา่ สถานะของเงินบาทที่ถกู กล่าวถึงในฐานะ Safe Haven ยังเกิดขึ ้นไม่นาน เมื่อเปรี ยบเทียบกับเงินเยน
ของญี่ปนที
ุ่ ่ได้ รับการยอมรับว่าเป็ น Safe Haven จากนักลงทุนทัว่ โลกมาหลายทศวรรษ ทังนี
้ ้ หากพิจารณาย้ อนกลับไป
ในช่วง Hamburger Crisis ในปี 2551-2552 และ
Hamburger Crisis
EU Debt Crisis Trade War Crisis
สกุลเงิน
(2551-2552)
(2554)
(2561-ปั จจุบัน)
วิกฤตหนีส้ าธารณะในยุโรป (EU Debt Crisis)
แข็งค่า 14.2%
แข็งค่า 5.4%
แข็งค่า 4.3%
ในปี 2554 พบว่าในช่วงที่เกิดวิกฤตดังกล่าว เยนญี่ปุ่น
เงินบาท
อ่อนค่า 11.8%
อ่อนค่า 5.3%
แข็งค่า 6.3%
เงินเยนของญี่ปนแข็
ุ่ งค่าขึ ้นอย่างมาก สวนทาง
กับ เงิ น บาทที่ อ่อนค่าลงอย่ างรุ น แรง เนื่ องจากในช่ วงเวลาดังกล่าวเงิ นบาทอาจยัง ไม่ถูก มองว่าเป็ น สิ น ทรั พ ย์
ปลอดภัย จนกระทั่งล่าสุดสงครามการค้ าระหว่างสหรั ฐฯ และจีน เริ่ มทวีความรุ นแรงขึ ้นเรื่ อยๆ ตังแต่
้ ต้นปี 2561
เงินบาทกลับเคลื่อนไหวในทิศทางแข็งค่าเช่นเดียวกับเงินเยน ประเด็นดังกล่าวทาให้ มีคาถามตามมาว่าเงินบาท
จะอยู่ในสถานะ Safe Haven ต่อเนื่องและยาวนานเช่นเดียวกับเงินเยนหรื อไม่

ทัง้ นี ้ หากพิจารณาเหตุผลที่ทาให้ เงิ นเยนของญี่ ปุ่นได้ รับการยอมรั บว่าเป็ น “Global Safe Haven”
จากนักลงทุนทัว่ โลกมาอย่างยาวนาน เนื่องจาก
 ญี่ปุ่นมีเสถียรภาพด้ านต่ างประเทศที่แข็งแกร่ ง สะท้ อนได้ จากดุลบัญชีเดินสะพัดที่เกินดุลติดต่อกัน
กว่า 3 ทศวรรษ (ปั จจุบนั มีมลู ค่าสูงเป็ นอันดับ 2 ของโลกแซงหน้ าจีน และเป็ นรองแค่เพียงเยอรมนีเท่านัน)
้ นอกจากนี ้
ญี่ปนยั
ุ่ งมีทนุ สารองระหว่างประเทศกว่า 1.3 ล้ านล้ านดอลลาร์ สหรัฐ สูงเป็ นอันดับ 2 ของโลกรองจากจีนอีกด้ วย
 ญี่ ปุ่ นเป็ นแหล่ ง เงิ น ทุ น ส าคั ญ และเป็ นเจ้ า หนี ร้ ายใหญ่ ท่ ี สุ ด ในโลก ปั จ จุ บัน ญี่ ปุ่ นถื อ เป็ น
นักลงทุนรายใหญ่ที่สุดในโลก สะท้ อนได้ จากมูลค่าสินทรั พย์ ต่างประเทศสุทธิ (Net International Investment
Position : NIIP) ที่ถือโดยนักลงทุนญี่ปนมี
ุ่ มลู ค่ามากถึง 3.1 ล้ านล้ านดอลลาร์ สหรัฐ สูงที่สดุ ในโลกมายาวนานกว่า
15 ปี ทาให้ ในภาวะที่เศรษฐกิจโลกเกิดความไม่แน่นอนขึน้ นักลงทุนต่างประเทศที่อาศัยญี่ปุ่นเป็ นแหล่งเงินทุน
และนักลงทุนญี่ ปนเองมี
ุ่
แนวโน้ มที่จะปิ ดความเสี่ยงด้ วยการขายสินทรั พย์ ต่างประเทศที่ตนเองถือ อยู่ (Portfolio
Rebalancing) แล้ วนาเงินลงทุนกลับมาพักในสินทรัพย์ที่มีเยนเป็ นสกุลเงินอ้ างอิงก่อน เพื่อรักษามูลค่าของสินทรัพย์
ในภาวะที่เศรษฐกิจโลกมีความไม่แน่นอนสูง
 เงินเยนมี สภาพคล่ องสู ง สะท้ อนได้ จากปริ มาณซือ้ ขายเงิ นเยนในตลาดเงินตราระหว่างประเทศที่ มี
มูลค่าสูงเป็ นอันดับ 3 ของโลกรองจากดอลลาร์ สหรัฐและยูโร ขณะเดียวกันเงินเยนยังถูกใช้ เป็ นสื่อกลางในการซื ้อขาย
สินค้ ามากเป็ นอันดับ 4 ของโลกรองจากดอลลาร์ สหรัฐ ยูโร และปอนด์สเตอร์ ลิง นอกจากนี ้ เงินเยนยังได้ รับความ
น่าเชื่อถือในฐานะทุนสารองระหว่างประเทศ โดยประเทศต่างๆ ถือเงินเยนมากเป็ นอันดับ 3 และยังเป็ นหนึง่ ในห้ าสกุลเงิน
ที่อยู่ในตะกร้ าสิทธิพิเศษถอนเงินทุน (SDRs) ของ IMF ซึง่ แต่ละประเทศทัว่ โลกใช้ เป็ นเงินทุนสารองในยามฉุกเฉิน
หากพิจารณาย้ อนกลับมาที่เงินบาทจะพบว่า เหตุผลที่ เงินบาทแข็งค่าขึน้ ในปั จจุบันคือ การที่ไทย
มีเสถียรภาพด้ านต่างประเทศที่ เข้ มแข็ง ไม่ว่าจะเป็ นทุนสารองระหว่างประเทศที่อยู่ในระดับสูง หนี ้ต่างประเทศ
ที่อยู่ในระดับต่า รวมถึงการเกินดุลบัญชีเดินสะพัด อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาในองค์ประกอบอื่น
จะพบว่า เงินบาทยังมีสภาพคล่องค่อนข้ างน้ อย โดยปั จจุบนั มีการซื ้อขายเงินบาทในตลาดเงินตราระหว่างประเทศ
ไม่ถงึ 1% ของมูลค่าซื ้อขายทังหมด
้
ขณะเดียวกัน ไทยก็ไม่ได้ เป็ นแหล่งเงินทุนสาคัญหรื อเจ้ าหนี ้รายใหญ่ของโลก
ดังนัน้ พอจะกล่าวได้ วา่ สถานะของเงินบาทในปั จจุบนั อาจเป็ นเพียง “Regional Safe Haven” ในระยะสันเท่
้ านัน้

เงินบาทไม่ ได้ เป็ น Regional Safe Haven เพียงสกุลเดียว
หากพิ จารณาค่าเงิ นของประเทศก าลังพัฒนาอื่นๆ
ทัว่ โลกพบว่า นับตังแต่
้ ต้นปี 2561 มีสกุลเงินในบางภูมิภาคที่
มีทิศทางแข็งค่าขึ ้นสวนทางกับสกุลอื่นทัว่ โลก และกาลังถูก
จับตามองว่าเป็ น Regional Safe Haven คล้ ายกับเงินบาท
ไม่ว่าจะเป็ นเงินเปโซของเม็กซิโกที่กลายเป็ น Safe Haven
ในกลุ่มประเทศอเมริ กากลางและลาตินอเมริ กา เงิ นปอนด์
ของอียิปต์ที่กลายเป็ น Safe Haven ในกลุ่มประเทศแอฟริ กา
หรื อค่าเงิน Hryvnia ของยูเครนที่กลายเป็ น Safe Haven ใน
กลุม่ ประเทศยุโรปตะวันออกและ CIS

การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินของยูเครน อียิปต์ ไทย และเม็กซิโก
ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เทียบกับต้ นปี 2561
Hryvnia ยูเครน

9.7%

ปอนด์ อียิปต์

7.0%

บาท
เปโซเม็กซิโก

6.3%
2.8%

ที่มา : รวบรวมและคานวณโดยฝ่ ายวิจยั ธุรกิจ EXIM BANK

เงินบาทในสถานะ Safe Haven...ทางออกของผู้ประกอบการไทย
ปั จจุบนั การที่เงินบาทถูกมองในสถานะ Safe Haven จากนักลงทุนบางส่วน และยังมีแนวโน้ มแข็งค่าขึ ้น
กว่าเงินหลายสกุล ได้ เริ่ มส่งผลกระทบต่อการส่งออกและการท่องเที่ยวมากขึน้ เป็ นลาดับ ซึง่ หากในระยะถัดไป
โมเมนตัมการแข็งค่ายังเป็ นไปในทิศทางดังกล่าวและไม่สอดคล้ องกับปั จจัยพื ้นฐานของประเทศ ก็อาจจะส่งผลเสีย
ต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคตอย่างที่เกิดขึ ้นกับญี่ปนตลอดหลายทศวรรษที
ุ่
่ผ่านมา
สิ่งที่ผ้ ปู ระกอบการไทยจะทาได้ ในสถานการณ์ ดงั กล่าวคือ ในระยะสันต้
้ องเตรี ยมเครื่ องมือป้องกันความ
เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและหลีกเลี่ยงการเก็งกาไรค่าเงินในทุกกรณี ขณะที่ในระยะยาว ผู้ประกอบการไทยต้ อง
ปรั บเปลี่ย นกลยุทธ์ ก ารดาเนิ น ธุรกิ จเพื่ อบรรเทาผลกระทบของค่าเงิ น ไม่ว่าจะเป็ นการพัฒนานวัตกรรมและ
ปรับปรุ งประสิทธิภาพการผลิตเพื่อสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กบั สินค้ าและหลีกหนีการแข่งขันด้ านราคา รวมถึงการมองหา
ลู่ทางในการขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศเพื่ อขยายฐานการผลิตและกระจายห่วงโซ่อุปทานไปยังตลาด
ต่างประเทศ ซึง่ จะช่วยให้ การส่งออกของไทยเติบโตได้ อย่างยัง่ ยืนในระยะยาว

Disclaimer : ข้อมูลต่างๆ ที ป่ รากฏ เป็ นข้อมูลที ไ่ ด้จากแหล่งข้อมูลทีห่ ลากหลาย และการเผยแพร่ ข้อมูลเป็ นไปเพือ่ วัตถุประสงค์ ใน
การให้ข้อมูลแก่ผู้ทีส่ นใจเท่านัน้ โดยธนาคารเพือ่ การส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทยจะไม่รบั ผิ ดชอบในความเสียหายใดๆ ทีอ่ าจเกิ ดขึ้ นจาก
การทีม่ ีบคุ คลนาข้อมูลนีไ้ ปใช้ไม่ว่าโดยทางใด

วันที่ 16 สิงหาคม 2562

