ระบบอัตราแลกเปลี่ยน
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
เวียดนามใชระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่ผูกคากับเงินสกุลอื่น (Pegged Exchange Rate) 1
โดยธนาคารแหงรัฐเวียดนาม (State Bank of Vietnam : SBV) ซึ่งเปนธนาคารกลางของเวียดนาม
จะเปนผูประกาศอัตราแลกเปลี่ยนทางการเปนรายวัน (Inter-bank average rate of VND versus
USD) ธนาคารพาณิชยตาง ๆ จะใชอัตราแลกเปลี่ยนทางการในการกําหนดราคาซื้อขายเงินตรา
ตางประเทศ โดยมีชวงการเคลื่อนไหว(Trading Band) ขึ้นลงไมเกินรอยละ 3.0
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ในป 2552 เวียดนามประสบปญหาการขาดแคลนเงินดอลลาร สรอ. สําหรับใชหมุนเวียนใน
ตลาดเปนอยางมาก ความตองการเงินดอลลาร สรอ. ในเวียดนามเพิ่มสูงขึ้นจากการนําเขาทองคําที่
เพิ่มมากขึ้น อันเนื่องจากความแตกตางทางดานราคาระหวางราคาทองคําภายในประเทศกับราคาใน
ตลาดตางประเทศ
นอกจากนี้ ความตกต่ําของเศรษฐกิจโลกไดฉุดรั้งเงินลงทุนโดยตรงจาก
ตางประเทศ (FDI) ที่ลดลงถึงรอยละ 72.0 2 ในชวง 11 เดือนแรกของป 2552 เมื่อเทียบกับชวง
เดียวกันของปกอน รวมถึงการลดลงของเงินที่สงกลับประเทศและการสงออก ประกอบกับการขาด
ดุลการคาที่เพิ่มสูงขึ้น ลวนสงผลตอปริมาณเงินดอลลาร สรอ. ในตลาด กอใหเกิดความไมสมดุล
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ระหวางอุปสงคกับอุปทาน อีกทั้งอัตราแลกเปลี่ยนที่กําหนดโดย Money changers (ตลาดมืด) มีความ
แตกตางจากอัตราที่ทางการกําหนดมาก ผูถือครองเงินดอลลาร สรอ. สวนใหญจึงเลือกที่จะถือไว
เพื่อเก็งกําไรหรือไมก็ขายใหกับตลาดมืด ผูนําเขาจึงไมสามารถหาเงินดอลลาร สรอ. ไปชําระคา
สินคาไดเพียงพอ
ดวยปจจัยดังกลาวธนาคารแหงรัฐเวียดนาม (SBV) จึงไดตัดสินใจประกาศปรับอัตรา
แลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยระหวางธนาคารในสกุลเงินดองกับดอลลาร สรอ. จาก 17,034 ดองตอดอลลาร
สรอ. เปน 17,961 ดองตอดอลลาร สรอ. ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552 ซึ่งเปนการปรับลดคาเงินดอง
ลงจากเดิมรอยละ 5.4 และกําหนดชวงการซื้อขายขึ้นลงจากเดิมที่รอยละ 5.0 เปนไมเกินรอยละ 3.0
หลังจากการประกาศปรับลดคาเงินดองภาวะตึงตัวของเงินดอลลาร สรอ. ในตลาดการเงินของเวียดนาม
ไดบรรเทาลงชั่วระยะเวลาหนึ่ง แตดวยปญหาการขาดดุลการคาที่ยังคงอยูในระดับสูง โดยเฉพาะใน
เดือนมกราคม 2553 เวียดนามขาดดุลการคาสูงถึง 1.3 พันลานดอลลาร สรอ. SBV จึงไดประกาศปรับ
ลดอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยระหวางธนาคารในสกุลเงินดองกับดอลลาร สรอ. ในวันที่ 11 กุมภาพันธ
2553 โดยปรับลดจาก 17,941 ดองตอดอลลาร สรอ. เปน 18,544 ดองตอดอลลาร สรอ. และลาสุด
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2553 SBV ไดทําการปรับลดอัตราแลกเปลี่ยนอีกครั้ง จาก 18,544 ดองตอ
ดอลลาร สรอ. เปน 18,932 ดองตอดอลลาร สรอ. ออนคาลงรอยละ 2.1 โดยมีชวงการซื้อขายขึ้นลง
ของอัตราแลกเปลี่ยนคงเดิมที่รอยละ 3.0 เพื่อควบคุมการขาดดุลการคาที่มีแนวโนมเรงสูงขึ้นจาก
การขยายตัวของการนําเขาสินคา ทั้งนี้ ในชวง 7 เดือนแรกของป 2553 การนําเขาสินคาของ
เวียดนามขยายตัวรอยละ 25.5 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันกับปกอน ขณะที่การสงออกขยายตัวรอย
ละ 17.5 สงผลใหเวียดนามขาดดุลการคา 7.4 พันลานดอลลาร สรอ. (คิดเปนรอยละ 19.4 ของการ
สงออก) เพิ่มจากชวงเดียวกันกับปกอนที่ขาดดุลการคา 3.4 พันลานดอลลาร สรอ.
ชนิดของธนบัตรและเหรียญของเวียดนาม
สกุลเงิน
ดอง (Dong : VND)
ธนบัตร
ธนาคารแหงรัฐเวียดนาม (SBV) ไดนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการผลิตธนบัตรเพื่อเพิ่ม
คุณภาพในการพิมพ และเสริมสรางความเชื่อมั่นในธนบัตรของเวียดนาม ดังนั้น จึงไมนาแปลกใจที่
ในบางชวงเวลาจะมีธนบัตรชนิดราคาเดียวกันแตแตกตางกันในดานรูปแบบออกหมุนเวียนในระบบ
พรอม ๆ กัน
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2546 SBV ไดดําเนินการออกใชธนบัตรชนิดโพลิเมอรเปนครั้งแรก 2
ชนิดราคา คือ 500,000 VND และ 50,000 VND ปจจุบันเวียดนามมีธนบัตรที่ออกใชหมุนเวียน 12
ชนิดราคา คือ
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เหรียญ
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2546 State Bank of Vietnam ไดนําเหรียญชนิดราคา 5,000 VND,
1,000 VND และ 200 VND ออกใชเปนครั้งแรก การนําเหรียญออกใชทําใหเวียดนามมีเงินหมุนเวียน
ในระบบที่เปนสากลเหมือนกับประเทศอื่น ๆ คือมีทั้งชนิดที่เปนธนบัตรและเหรียญ อีกทั้งยังชวยให
เวียดนามสามารถลดตนทุนในการผลิตธนบัตรชนิดราคาต่ําไดอีกดวย
ปจจุบันเวียดนามมีเหรียญที่ออกใชหมุนเวียน จํานวน 5 ชนิดราคา ไดแก
1. 5,000 VND
2. 2,000 VND
3. 1,000 VND
4. 500 VND
5. 200 VND
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