ปัญหาค่าเงิ นประเทศตลาดเกิ ดใหม่...อีกปัจจัยที่บ ั ่นทอนกําลังซื้อในหลายประเทศ
โดย นางขวัญใจ เตชเสนสกุล
ผู้อาํ นวยการอาวุโส ฝ่ ายวิ จยั ธุรกิ จ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)
ในช่วงหนึ่งเดือนทีผ่ ่านมา เงินดอลลาร์สหรัฐเริม่ มีทศิ ทางแข็งค่าขึน้ จากกระแสเงินทุนบางส่วนทีเ่ ริม่
ไหลกลับเข้าสู่สหรัฐฯ โดยมีปัจจัยสนับ สนุ นจากตัวเลขเศรษฐกิจล่ าสุดของสหรัฐฯ ที่ปรับตัวดีข้นึ ในทุกมิติ
รวมถึงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐทีป่ รับขึน้ มาอยูใ่ นระดับสูงสุดในรอบ 4 ปี ซึง่ การแข็งค่าของ
เงินดอลลาร์สหรัฐดังกล่าว ทําให้เงินสกุลอืน่ ๆ เมือ่ เทียบกับดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงถ้วนหน้า รวมถึงเงินบาทที่
อ่อนค่าลงมาอยู่ทร่ี าว 31.70 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐในปั จจุบนั หรืออ่อนค่าราว 1.8% ในเวลากว่า 1 เดือนเมื่อ
เทียบกับช่วงปลายเดือนมีนาคม 2561
หากพิจารณาในภาพรวม การอ่อนค่าของเงินบาทดังกล่าวน่ าจะส่งผลในเชิงบวกต่อเศรษฐกิจไทย
โดยเฉพาะภาคส่งออก ทีถ่ ึงแม้เงินบาทจะอ่อนค่าไม่มากนักเมื่อเทียบกับทีเ่ คยแข็งค่าขึน้ มาในช่วงก่อนหน้ า
โดยเงินบาทเมื่อเทียบกับสิน้ ปี 2560 ยังคงแข็งค่าอยู่ราว 3% แต่อย่างน้อยก็ช่วยบรรเทาผลกระทบจากปั ญหา
เงินบาทแข็งค่าทีผ่ สู้ ง่ ออกต้องเผชิญมากว่า 1 ปี ได้ในระดับหนึ่ง
อย่างไรก็ตาม กระแสเงินทุนทีไ่ หลกลับสหรัฐฯ อาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความ
เชื่อ มัน่ ของนั ก ลงทุ น ที่ม ีต่ อ ประเทศเศรษฐกิจ ใหม่
เปรียบเทียบค่าเงิ นและเสถียรภาพด้านต่างประเทศ
สัดส่วนหนี้
ค่าเงิ นเทียบกับ
หลายประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศทีม่ พี น้ื ฐานทาง
ดุลบัญชีเดิ นสะพัด
ต่างประเทศต่อ
ดอลลาร์สหรัฐ
เศรษฐกิจและการเงินทีเ่ ปราะบาง ได้แก่ อาร์เจนตินา
ต่อ GDP
ทุนสํารองฯ
(31 ธ.ค. 60-1 พ.ค. 61)
ตุรกี และบราซิล ซึง่ มีพน้ื ฐานทางเศรษฐกิจทีค่ ล้ายกัน
400%
-4.8%
อ่อนค่า 9.3%
อาร์ เจนตินา
คือ มีทุนสํารองระหว่างประเทศในระดับตํ่าเมื่อเทียบ
537%
-5.6%
อ่อนค่า 7.5%
ตุรกี
กับ ภาระหนี้ ต่า งประเทศ และประสบปั ญ หาขาดดุ ล
147%
-0.5%
อ่อนค่า 5.6%
บราซิล
บัญชีเดินสะพัดเรื้อรัง ซึ่งถือเป็ นปั จจัยเร่งทีท่ าํ ให้เกิด
526%
-5.2%
อ่อนค่า 4.2%
ปากีสถาน
กระแสเงิน ทุ น ไหลออกเร็ว กว่ า ประเทศอื่น ๆ ทัง้ นี้
122%
-1.5%
อ่อนค่า 4.2%
อินเดีย
ในช่วงเวลา 4 เดือน นับตัง้ แต่สน้ิ ปี 2560 สกุลเงินของ
100%
-1.0%
อ่อนค่า 3.5%
ฟิ ลิปปิ นส์
ประเทศต่ า งๆ เหล่ า นี้ อ่ อ นค่ า ลงแล้ว มากกว่ า 5%
270%
-1.7%
อ่อนค่า 2.7%
อินโดนีเซีย
ขณะเดียวกัน ก็มอี กี หลายประเทศทีอ่ ยู่ในข่ายต้องจับ
335%
-2.5%
อ่อนค่า 2.0%
แอฟริกาใต้
ตามอง เนื่องจากมีพ้นื ฐานทางเศรษฐกิจทีเ่ ปราะบาง
67%
+10.0%
แข็งค่า 3.0%
ไทย
และสกุลเงินเริม่ มีสญ
ั ญาณอ่อนค่าจากกระแสเงินทุน
ทีม่ า : รวบรวมโดยฝ่ ายวิจยั ธุรกิจ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
ไหลออกแล้วเช่นกัน อาทิ ปากีสถาน อินเดีย แอฟริกาใต้
รวมถึงประเทศในกลุ่มอาเซียนอย่างฟิ ลปิ ปิ นส์และอินโดนีเซีย เป็ นต้น
สําหรับประเทศไทย ด้วยพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจทีแ่ ข็งแกร่ง ไม่ว่าจะเป็ นทุนสํารองระหว่างประเทศทีอ่ ยู่
ในระดับสูง ภาระหนี้ต่างประเทศทีอ่ ยู่ในระดับตํ่า อีกทัง้ ยังเกินดุลบัญชีเดินสะพัดในระดับสูงมาอย่างต่อเนื่อง
ทํา ให้กระแสเงิน ทุนไหลออกและการอ่อนค่า ของเงิน บาทในช่ว งที่ผ่า นมาไม่ได้กระทบต่ อเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศเท่าใดนัก แต่ในระยะถัดไปจําเป็ นต้องจับตามองผลกระทบทีอ่ าจส่งผ่านมายังภาคส่งออก
จากการที่หลายประเทศคู่ค้า ของไทยกํา ลังเผชิญปั ญหาเงินทุน ไหลออกจนเริ่ม กระทบต่ อเสถีย รภาพทาง
เศรษฐกิจและทําให้คา่ เงินอ่อนลงจนอาจกระทบต่อกําลังซือ้ ของผูบ้ ริโภคในประเทศเหล่านัน้ ทัง้ นี้ มูลค่าส่งออก
ของไทยไปยังตุรกีและปากีสถานล่าสุดในเดือนมีนาคม 2561 เริม่ หดตัว ขณะทีม่ ลู ค่าส่งออกไปยังอาร์เจนตินา
บราซิล ฟิ ลิปปิ นส์ และแอฟริกาใต้ แม้จะยังขยายตัวต่อเนื่อง แต่ก็เริม่ ชะลอลงมากเช่นกัน และหากกระแส
เงิน ทุ น ไหลออกจากกลุ่ ม ประเทศดัง กล่ า วยังไม่ค ลี่ค ลาย โดยเฉพาะอิน เดีย อิน โดนี เ ซีย ฟิ ลิป ปิ น ส์ และ
แอฟริกาใต้ ซึง่ ถือเป็ นตลาดส่งออกใหม่ทส่ี าํ คัญของไทยทีม่ สี ดั ส่วนรวมกันราว 10% ของมูลค่าส่งออกรวมของไทย
ก็อาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทยในภาพรวมได้
Disclaimer : คอลัมน์น้ ีเป็ นข้อคิดเห็นส่วนบุคคล จึงไม่จาํ เป็ นต้องสอดคล้องกับความคิดเห็นของ EXIM BANK
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