เงินเยนออนคา...ผลกระทบตอเศรษฐกิจไทย
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สายตลาดการเงิน
ธนาคารแหงประเทศไทย
จากความเดิมตอนที่แลว “เมื่อเงินเยนออนคา...การคาเอเชียจะเปนอยางไร” ไดกลาวถึงวาเงินเยนที่
ออนคามีผลกระทบตอการคาและการลงทุนระหวางประเทศในภูมิภาคเอเชียอยูบางแตไมมากนัก อยางไรก็ดี
ในชวงที่ผานมาการออนคาของเงินเยนเทียบกับเงินบาทก็ไดสรางความกังวลใหหลายฝายวาไทยจะเสียเปรียบ
ในการคาและการลงทุนจากตางประเทศหรือไม ซึ่งในไตรมาสแรกปนี้ถึงปจจุบัน (10 พ.ค. 56) เงินเยนออนลง
เทียบกับเงินบาทรอยละ 20 นับจากสิ้นปกอน โดยเปนการออนคาลงคอนขางเร็วในวันที่ 4 เมษายน 2556
เมื่อธนาคารกลางญี่ปุนประกาศมาตรการอัดฉีดสภาพคลอง (QE) ชุดใหมเปนตนมา ในบทความตอนนี้ จึงจะ
ขอมาเจาะลึก เพิ่ม เติม ถึง ผลกระทบของการออนคา ของเงินเยนตอเศรษฐกิจ บานเราบ าง โดยเฉพาะใน
ดานการคาและการลงทุน
สําหรับดานการคาโดยรวมแลว ไทยไมนาจะเสียประโยชน จากการที่เยนออนมากนัก เนื่องจาก
ประเทศไทยนํา เขา จากญี่ปุนมากกวาสงออกไปญี่ปุน (ป 2012 ไทยขาดดุล การคา กับ ญี่ปุน 26 พันลาน
ดอลลารสหรัฐฯ และไตรมาสแรกปนี้ขาดดุลประมาณ 6 พันลานดอลลารสหรัฐฯ) นอกจากนี้ ไทยไมไดเปน
คูแขงกับญี่ปุนโดยตรง เพราะสินคาสงออกของไทยและญี่ปุนสวนใหญมีความซับซอนของเทคโนโลยีตางกัน
แตเรากับญี่ปุนมีลักษณะเปนคูคากันมากกวา ไทยสงออกไปญี่ปุนมากถึงรอยละ 10 ของการสงออกรวม โดย
สินคาที่ไทยสงออกไปญี่ปุนเปนพวกสินคาขั้นกลาง (สัดสวนประมาณรอยละ 30 ของการสงออกไปญี่ปุนรวม)
ไดแก ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสและยานยนต พลาสติกและปโตรเลียม ซึ่งเปนสินคาตนน้ําในหวงโซการผลิตของ
ญี่ ปุ น และน า จะได รั บ อานิ ส งส ห ากญี่ ปุ น ส ง ออกสิ น ค า ปลายน้ํ า ได ม ากขึ้ น จากการที่ เ งิ น เยนอ อ นค า
นอกจากนั้น สินคาสงออกไปญี่ปุนที่สําคัญอีกหมวดหนึ่ง คือ อาหารและผลิตภัณฑทางการเกษตร (ประมาณ
รอยละ 28 ของการสงออกไปญี่ปุนรวม) ซึ่งสวนหนึ่งเปนสินคาจําเปนจึงไมนาขึ้นอยูก ับราคา (คาเงิน) มากนัก
อยางไรก็ดี สินคาสงออกบางประเภท เชน เครื่องใชไฟฟา (สัดสวนประมาณรอยละ 8 ของการสงออกไปญี่ปุน
รวม) อาจจะแขงขันยากขึน้ กับผูผลิตในประเทศญี่ปุน เพราะไมใชสินคาจําเปนและไมมีความแตกตางกันมาก
นักในแตละผูผลิต
ที่สําคัญคือ ไทยนําเขาสินคาจากญี่ปุนมากเปนอันดับหนึ่ง คิดเปนรอยละ20 ของมูลคานําเขารวมทั้ง
ประเทศ โดยเปนสินคาทุนประเภทเครื่องจักร รวมถึงวัตถุดิบและสินคาขั้นกลาง ซึ่งมีสัดสวนอยางละประมาณ
รอยละ 40 ของมูลคานําเขาทั้งหมดจากญี่ปุน การออนคาของเงินเยนจะทําใหไทยนําเขาเครื่องจักรไดถูกลง
ชวยลดตนทุนการผลิตและสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของภาคธุรกิจไทย
นอกจากนี้ หากจะมองในภาพรวม การคาขายระหวางประเทศของไทยสวนใหญยังชําระเงินเปนเงิน
ดอลลารสหรัฐฯ โดยมีการชําระเปนเงินเยนเพียงรอยละ 6 ของมูลคาการสงออกของไทย ดังนั้น ผลกระทบ
โดยตรงตอมูลคาการสงออกของไทยโดยรวมไมนาจะมากนัก
อยา งไรก็ดี คงปฏิเสธไมไดวา การที่เงินเยนออนคามากขนาดนี้ ยอมมีกลุมผูสงออกไทยที่ไ ดรับ
ผลกระทบ โดยเฉพาะผูสงออกที่มีรายรับหลักเปนเงินเยนแตไมมีรายจายเปนเยน ทําใหไมสามารถบริหาร
รายรับกับรายจายในสกุลเงินเยนเพื่อลดผลกระทบของคาเงินตอรายรับ สุท ธิของบริษัทได ผูสง ออกที่ ไม
สามารถปรับราคาตามการเปลี่ยนแปลงของคาเงินได หรือผูสงออกที่ไมไดเปนบริษัทในเครือของบริษัทแมที่

เปนญี่ปุน ในกรณีนี้ การออนคาของเยนจะสงผลตอรายรับในรูปเงินบาทอยางมาก และอาจทําใหสัดสวนกําไร
ติดลบได ผูสงออกที่มีลักษณะเชนนี้สวนใหญนาจะเปนผูสงออกขนาดเล็ก (SMEs) ซึ่งทางการควรมีมาตรการ
ชวยเหลือผูประกอบการกลุมนี้
สําหรับดานการลงทุน ไทยกับญี่ปุนมีความสัมพันธกันมายาวนาน โดยเฉพาะการลงทุนโดยตรง
จากญี่ปุนที่มาตั้งบริษัทในไทยในกลุมยานยนต อิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา ซึ่งการลงทุนระยะยาวจะ
ขึ้นกับปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศผูรับการลงทุนเปนสําคัญ จากการสํารวจความคิดเห็นของ
ผูป ระกอบการญี่ปุน ในประเทศไทยเมื่อตนปนี้ พบวาการตัดสินใจลงทุนของบริษัทญี่ปุน ในตางประเทศ
พิจารณาปจ จัยระยะยาวมากกวาปจจัยระยะสั้น โดยใหความสําคัญกับ (1) การรวมกลุมของอุตสาหกรรม
(2) โครงสรางพื้นฐานที่ดี (3) แนวโนมการเติบโตของตลาดผูบริโภค รวมถึง (4) ความไดเปรียบของที่ตั้ง ซึ่งไทย
มี ค วามได เ ปรี ย บกว า ประเทศเพื่ อ นบ า นในหลายๆ ด า น โดยเฉพาะการที่ ไ ทยมี เ ครื อ ข า ยการผลิ ต
(production network) ที่แข็งแกรงในอุตสาหกรรมยานยนตแ ละอิเล็กทรอนิกส นอกจากนี้ แผนการ
ลงทุนโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญของภาครัฐ และการรวมตัวกลุมประเทศอาเซียนภายใต AEC ทําใหไทย
มีความนาสนใจมากขึ้นในดานการเปนศูนยกลางกระจายสินคาไปยังตลาดในกลุมประเทศเพื่อนบาน เชน
กัมพูชา ลาว พมา เวียดนาม และประเทศอื่นๆ ในเอเชีย
การลงทุน ในหลั กทรัพ ย (portfolio investment) จากญี่ ปุน ยัง มีบ ทบาทคอ นข า งนอ ยต อ
เศรษฐกิจไทยเมื่อเที ย บกับเงินลงทุนจากประเทศอื่น เพราะมี สัดสวนเพียงรอยละ 2 ของการลงทุนใน
หลักทรัพยไทยจากตางประเทศทั้งหมด อยางไรก็ดี หลังจากญี่ปุนทํามาตรการการผอนคลายทางการเงินครั้ง
ลาสุดเมื่อตนเดือนเมษายน มีความเปนไปไดวาเงินจากญี่ปุนเริ่มไหลออกไปยังประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม
(emerging markets) รวมถึงไทยมากขึ้น จึงเปนเรื่องที่อาจจะตองจับตามองกันตอไปวา การทํานโยบาย
ของญี่ปุนในครั้งนี้จะมีผลตอไทยมากนอยเพียงใด
มาถึงตรงนี้ หลายๆ คนคงจะพอเห็นภาพวาผลกระทบจากการออนคาของเงินเยนตอเศรษฐกิจไทยใน
ภาพรวมในดานการคาและการลงทุนไมไดนากังวลมากนัก ถึงแมบางภาคธุรกิจที่ไมมีอํานาจตอรองราคาและ
ขายสิน คา ที่มี คูแ ขง จากต างประเทศเยอะก็ คงถูก กระทบมากพอสมควรถา เงิน เยนยั ง อ อนตอ เนื่ อง แต
ผลประโยชนจากการที่เยนออนก็คือ ธุรกิจไทยนําเขาเครื่องจักรจากญี่ปุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต
ไดในราคาที่ถูกลง คนไทยที่มีหนี้ตางประเทศสกุลเยนก็จะไดประโยชนจากการที่มูลคาหนี้สกุลเยนลดลงเมื่อ
แปลงเปนเงินบาท ในสวนของการทองเที่ยวนั้น คาเงินเยนที่ออนไมนาจะทําใหคนญี่ปุนมาเที่ยวไทยนอยลง
เพราะคนญี่ปุนจะกัง วลกับ ปจ จัยอื่นๆ เชน ความปลอดภัย ภัยธรรมชาติ มากกวา และถาเศรษฐกิจ ญี่ปุน
กระเตื้องขึ้นจากมาตรการของรัฐ ก็อาจจะชวยใหคนญี่ปุนเริ่ม ใชจายเงินรวมถึง ทองเที่ยวมากขึ้น อีก ดวย
สําหรับคนไทย ญี่ปุนนาจะเปนเมือทองเที่ยวในฝนของพวกเราหลายๆ คน การที่บาทแข็งเทียบกับเงินเยนก็คง
ทําใหเราไปเที่ยวและจับจายใชสอยในญี่ปุนกันไดอยางสบายกระเปามากขึ้น
ใครยังไมเคยไปเที่ยวญี่ปุน...ก็ถือโอกาสนี้ไปเที่ยวกันนะคะ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------บทความนี้เปนขอคิดเห็นสวนบุคคล จึงไมจําเปนตองสอดคลองกับความเห็นของธนาคารแหงประเทศไทย

