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สวัสดีครับ ผมคิดว่าทุกท่านคงมีความสุขสนุกสนานกับวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ทีผ่านมานะครับ กลับมา
ทํางานกันแล้ ว พร้ อมกับมีงานแสดงสินค้ าทัง# ในและต่างประเทศรอท่านอยู่อีกหลายงาน ท่านสามารถออกงาน
เหล่านีแ# ละพบปะกับผู้ซื #อผู้ขายสินค้ าและเตรี ยมตัวทําธุรกิจระหว่างประเทศในช่วงครึ งหลังของปี ได้ อย่างต่อเนือง
ครับ
ฉบับทีแล้ ว ผมบอกว่าจะเจาะประเทศตลาดเกิดใหม่ทีอาจได้ รับผลกระทบทางเศรษฐกิจในเชิงลบให้ ท่านทราบ
แต่ก่อนอืนเรามาทบทวนว่าปั จจัยด้ านเศรษฐกิจอะไรบ้ างทีส่งผลให้ ประเทศตลาดเกิดใหม่มีปัญหา ซึงโดยสรุ ปคือ
การขาดดุลบัญชีเดินสะพัด การถือครองตราสารหนี #และพันธบัตรรัฐบาลโดยชาวต่างชาติเป็ นสัดส่วนสูง ทุนสํารอง
ระหว่างประเทศทีมีอยู่เทียบกับหนี #ต่างประเทศระยะสันมี
# ไม่เพียงพอหรื อไม่อยู่ในระดับทีเหมาะสม ซึง ควรจะมีอย่างน้ อย
3 เดือน และอัตราเงินเฟ้อทีสงู ปั ญหาต่างๆ เหล่านี #อาจจะเกิดขึ #นพร้ อมกันหลายๆ ปั ญหา ซึง จะยิงทําให้ เศรษฐกิจ
เปราะบางอย่างรวดเร็ วและได้ รับผลกระทบจากปั จจัยภายนอกมากขึ #น เช่น ราคาสินค้ าโภคภัณฑ์ตกตํา การชะลอตัว
ของประเทศคูค่ ้ ารายใหญ่ รวมทังมี
# โอกาสทีจะได้ รับผลกระทบจากการลดทอนมาตรการ QE ของสหรัฐฯ ทีคาดว่าจะ
สิ #นสุดในเดือนตุลาคมทีจะถึงนี #
ผมขอเริ มต้ นจากจีน ซึง เป็ นประเทศทีมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็ นทีสองรองจากสหรัฐฯ และเป็ นผู้ผลิตและ
ผู้นําเข้ ารายสําคัญที สุด การชะลอตัวของเศรษฐกิ จจี นเพี ยงเล็กน้ อยในปี ที ผ่านมาจนถึงปี นี # จากนโยบายรั กษา
เสถียรภาพทางการเงิ นการคลังทีเข้ มงวดมากขึน# และความเสียงที มีอยู่ในระบบสถาบันการเงิ นของจีน จะส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกิ จของประเทศที พึงพาการส่งออกไปยังจี นในสัดส่วนที สูงโดยเฉพาะอย่างยิ งประเทศที ส่งออก
สินค้ าโภคภัณฑ์ เช่น ออสเตรเลียและประเทศในลาตินอเมริ กา
อาร์ เจนตินาเป็ นประเทศทีพงึ พาการส่งออกสินค้ าโภคภัณฑ์เป็ นหลัก และเมือราคาสินค้ าตกตําก็ทําให้ การ
เกินดุลการค้ าและรายได้ ลดลง ทีสําคัญคือมีอตั ราเงินเฟ้ อสูงถึงร้ อยละ 25 แต่รัฐบาลระบุว่าอัตราเงินเฟ้ อมีเพียง
ร้ อยละ 10 จึงทําให้ ความเชือมัน ลดลงและรัฐบาลก็ไม่ได้ แก้ ปัญหาเงินเฟ้ออย่างจริ งจัง ทําให้ ค่าเงินอ่อนตัวลงอย่าง
รวดเร็ ว อีกทังธนาคารกลางแก้
#
ปัญหาการอ่อนค่าของเงินโดยการขายทุนสํารองระหว่างประเทศ ทําให้ ทุนสํารอง
ระหว่างประเทศเหลืออยู่เพียง 30,000 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ และรั ฐบาลมีการเปลียนแปลงกฎเกณฑ์ ต่างๆ ในการ
ป้องกันปั ญหาเงินทุนไหลออกแต่นโยบายต่างๆ ก็ไม่มีผล ค่าเงินจึงทรุ ดตัวลงอย่างรุ นแรงต่อเนืองในช่วงต้ นปี ทีผ่านมา
ซึง ในอดีตทีผ่านมาอาร์ เจนตินาเคยประสบปั ญหาทางเศรษฐกิจจนต้ องประกาศพักชําระหนี #ต่างประเทศมาแล้ วในปี
2544
ตุรกีเป็ นประเทศประตูจากเอเชียสูย่ โุ รป ในช่วงหลายปี ทีผ่านมาตุรกีเป็ นประเทศทีมีศกั ยภาพสูงมาก มีการ
ลงทุนจากต่างประเทศจํานวนมากโดยเฉพาะเป็ นฐานการผลิตทีสําคัญของประเทศในทวีปยุโรป แต่ปัจจุบนั ตุรกีมี

การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดสูงถึงร้ อยละ 7.5 ของจีดีพี และคาดว่าจะได้ รับผลกระทบจากการลดทอนมาตรการ QE
ไม่น้อย เพราะร้ อยละ 80 ของตัวเลขขาดดุลบัญชีเดินสะพัดอยู่ในรู ปกระแสเงินทุนระยะสัน# ไม่ใช่เงินลงทุนโดยตรง
จากต่างชาติ (FDI) ขณะทีภาคธุรกิจในตุรกีก้ ูเงินระยะสันจากต่
#
างชาติจํานวนมาก และทุนสํารองระหว่างประเทศมี
ไม่มากนัก ซึง มีอยู่เท่ากับหนี #ต่างประเทศระยะสัน# ในขณะทีอตั ราเงินเฟ้อสูงถึงร้ อยละ 7 อัตราดอกเบี #ยมีแนวโน้ มเพิม
สูงขึ #น และการเมืองมีความขัดแย้ งระหว่างพรรคร่ วมรัฐบาล การคอร์ รัปชันและความไม่โปร่ งใสสูง ส่งผลให้ ค่าเงิน
ของตุรกีออ่ นค่าลงอย่างต่อเนือง
แอฟริกาใต้ เป็ นประเทศทีมีการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดสูงถึงร้ อยละ 6 ของจีดีพี และเป็ นอีกประเทศทีมีทุน
สํารองระหว่างประเทศไม่มากนัก ประมาณ 1.8 เท่าของหนี #ต่างประเทศระยะสัน# การว่างงานสูงถึงร้ อยละ 25 รวมทัง#
แอฟริ กาใต้ เป็ นผู้สง่ ออกสินค้ าโภคภัณฑ์ คือ ทองคําขาว รายใหญ่ทีสดุ ของโลก แต่ในปี ทีผ่านมาราคาทองคํามีความ
ผันผวนและปรับตัวลดลง ทําให้ มีปัญหาปิ ดเหมืองทองคําลง และรายได้ ของประเทศลดลง ซึงแอฟริ กาใต้ ก็ประสบ
ปั ญหาเงินอ่อนค่าลงเช่นกัน
ผมยกตัวอย่างไว้ 4 ประเทศก่อนครับ แต่จริ งๆ แล้ วยังมีประเทศอย่างเช่น อินเดีย อินโดนีเซีย บราซิล และ
อีกหลายประเทศตลาดเกิดใหม่ทีมีปัญหาคล้ ายๆ กัน โดยเฉพาะประเทศในทวีปแอฟริ กาและเอเชียกลาง ซึง หาก
ท่านจะทําการค้ าขายกับประเทศทีมีปัญหาดังกล่าว ก็ควรพิจารณาปั จจัยทางเศรษฐกิจเหล่านี #ในการเสนอเงือนไข
การชําระเงินหรื อการให้ เครดิตทางการค้ าไว้ ด้วยนะครับ แล้ วพบกันใหม่ครับ

