เวียดนามกับการปรับลดคาเงินครั้งที่ 3
18 สิงหาคม 2553 ธนาคารแหงรัฐเวียดนาม (State Bank of Vietnam-SBV) ไดปรับ
อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยระหวางธนาคารในสกุลเงินดองกับดอลลาร สรอ. จาก 18,544 ดองตอ
ดอลลาร สรอ. เปน 18,932 ดองตอดอลลาร สรอ. ออนคาลงรอยละ 2.1 เปนการปรับลดคาเงิน
ดองครั้งที่ 3 นับตั้งแตวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552 ที่มีการปรับอัตราแลกเปลี่ยนจาก 17,034 ดอง
ตอดอลลาร สรอ. เปน 17,961 ดองตอดอลลาร สรอ. และครั้งตอมาเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2553
จาก 17,941 ดองตอดอลลาร สรอ. เปน 18,544 ดองตอดอลลาร สรอ. โดย SBV ไดคงอัตรา
แลกเปลี่ยนดังกลาวมาตลอดจนกระทั่งมีการปรับอัตราแลกเปลี่ยนในครั้งนี้
สาเหตุ
ปญหาการขาดดุลการคา และการขาดแคลนเงินดอลลาร สรอ. ยังคงเปนสาเหตุหลักของ
การปรับลดคาเงินดองของเวียดนาม แตละปเวียดนามมีการนําเขาสินคาทุน วัตถุดิบในการผลิต
รวมทั้งสินคาสําเร็จรูปที่ไมสามารถผลิตเองไดเปนจํานวนมาก ประกอบกับปญหาทางเศรษฐกิจ
ของประเทศคูคาสําคัญอยางสหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และสหภาพยุโรป สงผลกระทบในทางลบตอ
การสงออกของเวียดนาม
ในชวง 7 เดือนแรกของป 2553 การนําเขาสินคาของเวียดนามขยายตัวรอยละ 25.5 เมื่อเทียบ
กับชวงเดียวกันกับปกอน ขณะที่การสงออกขยายตัวรอยละ 17.5 สงผลใหเวียดนามขาดดุลการคา
7.4 พันลานดอลลาร สรอ. หรือคิดเปนรอยละ 19.4 ของการสงออก ใกลเคียงกับเปาหมายทั้งปที่
รัฐบาลกําหนดไวที่รอยละ 20.0 ของการสงออก และยังมีแนวโนมที่จะเรงสูงขึ้นจากการขยายตัว
ของการนําเขาสินคาในชวงครึ่งหลังของป
การคาระหวางประเทศของเวียดนาม
หนวย : พันลานดอลลาร สรอ.
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ภาวะการขาดแคลนเงินดอลลาร สรอ. ในตลาดแลกเปลีย่ นเงินตราภายในประเทศเปนอีก
ปญหาหนึ่งที่เวียดนามยังคงประสบอยู การปรับอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อปลายป 2552 และตนป 2553
ประกอบกับรัฐบาลเวียดนามไดขอความรวมมือใหรัฐวิสาหกิจขนาดใหญนําเงินดอลลาร สรอ. ที่ถือครอง
ไวขายเขาสูระบบธนาคารไดทําใหปญหานีค้ ลายลงมาไดระยะหนึ่ง แตในชวงเดือนกรกฎาคม 2553
ปญหาความไมสมดุลระหวางอุปทานกับอุปสงคในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนก็ไดเริ่มรุนแรงขึ้น เห็นไดจาก
การขยายตัวของสินเชื่อในสกุลเงินดอลลาร สรอ. ในชวงเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2553 ที่ขยายตัว
ถึงรอยละ 34.4 1 ขณะทีป่ ริมาณเงินฝากในสกุลเงินดอลลาร สรอ. ลดลงจากปกอนรอยละ 2.4
นอกจากนี้ ผูประกอบการยังมีความตองการเงินดอลลาร สรอ. เพื่อมาชําระหนี้เงินกูที่ครบกําหนด
อีกดวย ธนาคารบางแหงถึงกับปรับอัตราซื้อขึ้นมาถึง 19,095-19,098 ดองตอดอลลาร สรอ.
ในขณะที่อัตราขายสูงสุดตามที่ธนาคารแหงรัฐเวียดนาม (SBV) กําหนดอยูที่ไมเกิน 19,100 ดองตอ
ดอลลาร สรอ.
กอนหนานี้ไดมีการคาดการณแลววา SBV จะดําเนินการปรับลดคาเงินดองอีกในชวงไตรมาส
สุดทายของป แตดวยเหตุที่อัตราแลกเปลี่ยนในตลาดมืดไดปรับเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องมาตั้งแตเดือน
กรกฎาคม 2553 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณความตองการเงินดอลลาร สรอ. จนเมื่อวันที่ 17
สิงหาคม 2553 อัตราแลกเปลี่ยนในตลาดมืดไดเพิ่มขึ้นจากวันกอนหนาถึง 500 ดอง เปน 19,340
ดองตอดอลลาร สรอ. ขณะที่เพดานอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารพาณิชยกําหนดไวไมเกิน
19,100 ดองตอดอลลาร สรอ. SBV จึงไดทําการปรับอัตราแลกเปลี่ยนระหวางสกุลเงินดองตอ
ดอลลาร สรอ. เพื่อปรับลดระยะหางของอัตราแลกเปลี่ยนในระบบธนาคารกับอัตราแลกเปลี่ยนใน
ตลาดมืดเพื่อจูงใจใหประชาชนที่ถือครองเงินดอลลาร สรอ. นําเงินขายเขาสูระบบธนาคาร และยัง
เปนการชวยแกปญหาการขาดดุลการคาที่มีแนวโนมเรงสูงขึ้น
ผลกระทบ
การลดคาเงินดองชวยสงเสริมการสงออกโดยราคาจะเปนตัวเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน
ซึ่งเวียดนามเองก็ใชราคาเปนกลยุทธในการแขงขันในตลาดโลกอยูแลว และหากผูสงออกยังขาย
สินคาไดในราคาเทาเดิมก็จะไดรับประโยชนจากเงินดองที่ไดรับเพิ่มขึ้นจากการขายสินคา แตการ
ลดค าเงิ น จะไม ชว ยเสริมศั ก ยภาพในการแข งขัน หากเวี ย ดนามยัง คงตอ งพึ่ งพาวัต ถุดิบ จาก
ตางประเทศอยู ตนทุนการผลิตที่สูงขึ้นจากการนําเขาสินคาทุนและวัตถุดิบเพื่อใชในการผลิต อีกทั้ง
การทีต่ องจายดอกเบี้ยสําหรับเงินกูในสกุลเงินดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้น จะเปนการเพิ่มภาระดาน
ตนทุนใหกับผูสงออกของเวียดนาม
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สําหรับผูนําเขาสินคาจากตางประเทศ การลดคาเงินจะทําใหภาระตนทุนในการนําเขา
สินคาเพิ่มสูงขึ้น ผูประกอบการภายในประเทศสวนใหญอยูในชวงระหวางการตัดสินใจวาปรับขึ้น
ราคาสินคาหรือไมจากการปรับอัตราแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ แตก็มีบริษัทผูผลิตเหล็กบางรายไดทํา
การปรับขึ้นราคาสินคาไปแลวในวันที่ 18 สิงหาคม 2553 โดยใหเหตุผลถึงการเพิ่มขึ้นของตนทุน
วัตถุดิบที่ตองนําเขาจากตางประเทศ ผูประกอบการบางสวนตัดสินใจชะลอการขอสินเชื่อในสกุล
เงินดอลลาร สรอ. เนื่องจากตองประเมินวาจะกูในสกุลเงินดองหรือเงินดอลลาร สรอ. เพราะหากกู
เงินในสกุลเงินดอลลาร สรอ. แลวคาเงินยังออนลงอีกก็จะทําใหการกูเงินเปนดอลลาร สรอ. มีตนทุน
ที่สูงกวา และทําใหมีภาระหนี้สูงขึ้นกวาเดิม
สองวันหลังจากที่ธนาคารแหงรัฐเวียดนาม (SBV) ปรับลดอัตราแลกเปลี่ยน ธนาคารพาณิชย
หลายแหงไดกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนไวที่ 19,499 ดองตอดอลลาร สรอ. ซึ่งเปนเพดานสูงสุดของ
อัตราขาย ขณะทีอ่ ัตราแลกเปลี่ยนในตลาดมืดอยูที่ 19,510-19,445 ดองตอดอลลาร สรอ. ที่ผานมา
ความตองการเงินดอลลาร สรอ. จะมีสูงมากในชวงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม และดวยอัตราซื้อของ
ธนาคารพาณิชยที่ต่ํากวาตลาดมืด 200-300 ดองตอดอลลาร สรอ. ทําใหเปนการยากที่ธนาคาร
พาณิชยจะรับซื้อเงินดอลลาร สรอ. ไดมากเพียงพอกับปริมาณความตองการของลูกคา บรรดานาย
ธนาคารตางยอมรับถึงการขาดแคลนของอุปทานเงินดอลลาร สรอ. ในตลาด แตก็ไดเนนย้ําวา
สถานการณไมไดตึงตัวมากนักหากเปรียบเทียบกับที่เกิดขึ้นในป 2552 ซึ่งในชวงนั้นราคาในตลาด
มืดสูงกวาอัตราของธนาคารพาณิชยถึง 1,000-2,000 ดองตอดอลลาร สรอ.
หลังจากการปรับลดคาเงินดองครั้งกอนในเดือนกุมภาพันธ 2553 ตลาดแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศก็ไดคลายความตึงตัวลงมาตลอด 5 เดือนที่ผานมา และหากการปรับอัตรา
แลกเปลี่ยนในครั้งนี้เปนเหมือนเชนครั้งที่ผานมาอัตราแลกเปลี่ยนก็จะมีเสถียรภาพไปจนกระทั่งสิ้นป2
ผูวาการธนาคารแหงรัฐเวียดนามไดกลาวถึงการลดคาเงินในครั้งนีว้ าจะชวยลดการนําเขา สงเสริม
การเติบโตของการสงออก และยังชวยกระตุนใหประชาชนหันมาซื้อสินคาที่ผลิตในเวียดนามมาก
ขึ้นเนื่องจากมีราคาถูกกวาสินคาที่ตองมีการนําเขามาจําหนายภายในประเทศ นอกจากนี้ ผูชวย
ผูจัดการทั่วไปธนาคาร Asia Commercial Bank ยังไดใหความคิดเห็นวาการปรับลดคาเงินในครั้ง
นี้จะเปนผลในทางบวกตอความสมดุลของอุปทานและอุปสงคในตลาดซื้อขายเงินตราตางประเทศ
ของเวียดนาม

2

VinaSecurities

4

ผลตอเศรษฐกิจไทย
ผลกระทบตอการสงออก
สินคาสงออกของไทย เชน ขาว เสื้อผาสําเร็จรูป อาหารทะเล มีสินคาของเวียดนามเปน
คูแขงขันที่สําคัญ และมีราคาถูกกวาสินคาไทย แตจากการที่เวียดนามยังตองมีการนําเขา ปุย ผาผืน
เสนใยประดิษฐ และน้ํามันสําเร็จรูปจากตางประเทศเพื่อใชในการดําเนินการผลิต การลดคาเงิน
ในครั้งนี้จึงสงผลใหตนทุนของผูประกอบการสู

งขึ้นดวยเชนกันจึงไมนาจะมีผลกระทบตอการสงออก
ของไทย
ผลกระทบตอการการคาระหวางประเทศไทยกับเวียดนาม
การลดคาเงินดองอาจสงผลกระทบตอผูสงออกของไทยที่สงสินคาไปเวียดนามเนื่องจาก
ผูนําเขาในเวียดนามตองใชเงินเพิ่มขึ้นในการซื้อสินคาจากไทย ทําใหอาจมีการปรับลดการนําเขา
แตเมื่อพิจารณาถึงสินคาสําคัญที่เวียดนามมีการนําเขาจากไทยซึ่งไดแก น้ํามันสําเร็จรูป เม็ดพลาสติก
เคมีภัณฑ เหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ ซึ่งเปนวัตถุดิบที่นําเขามาใชในการผลิต จึงไมนาจะมี
การลดลงของการสงออกสินคาไทยไปเวียดนามมากนัก
บทสรุป
การปรับลดคาเงินดองอาจชวยเพิ่มความสามารถในการแขงขันของสินคาสงออกเวียดนาม
หากสินคาที่สงออกนั้นเปนสินคาที่ผลิตโดยใชวัตถุดิบภายในประเทศ แตสําหรับสินคาทียั่ งตอง
พึ่งพาการนําเขาเครื่องจักรและวัตถุดิบที่ใชในการผลิตจากตางประเทศการปรับลดคาเงินดองจะเปน
ตัวเรงใหตนทุนของสินคาเพิ่มสูงขึ้น และการเพิ่มขึ้นของตนทุนการผลิตนีย้ ังอาจสงผลใหอัตราเงิน
เฟอเรงสูงขึ้นในชวงที่เหลือของป
ทางดานตลาดซื้อขายเงินตราตางประเทศการปรับอัตรา
แลกเปลี่ยนชวยใหชวงหางระหวางอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารพาณิชยกับตลาดมืดปรับแคบลงมา
ทําใหสภาพคลองของเงินดอลลาร สรอ. ในระบบธนาคารปรับตัวดีขึ้น แตก็ไดสงผลกระทบดานลบตอ
ภาระหนี้ตางประเทศของเวียดนามที่เพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ยจายอีกดวยเชนกัน
สิงหาคม 2553

