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ธนาคารแหงประเทศไทย
แมชวงนี้อุณหภูมิของประเทศไทยจะเริ่มรอนขึ้น แตก็คงไมรอนเทากับประเด็นเรื่อง “เงินทุนไหลเขาจาก
ตางประเทศ” ซึ่งเปนประเด็นทางเศรษฐกิจที่กําลังเปนทีถ่ กเถียงกันมากที่สุดในขณะนี้ เพราะเปนปจจัยที่ถูกมอง
วาเปนตัวการทําใหเงินบาทแข็งคาขึ้นเร็วในชวงที่ผานมา ดังนั้น เพื่อเปนการทําความเขาใจถึงสถานการณของ
เงินทุนเคลื่อนยายที่วานี้ใหดียิ่งขึ้น ดิฉันขออนุญาตหยิบยกบางประเด็นขึ้นมาเลาสูกันฟง ดังนี้
ขอเริ่มตนที่ประเด็นแรก 1) ทําไมจึงมีเงินทุนไหลเขามาในไทย และเขามามากเปนพิเศษในชวงนี?้
แมเฟดหรือธนาคารกลางสหรัฐฯ จะประกาศใชมาตรการปมเงินรอบใหมหรือ QE3 มาระยะหนึ่งแลว
ตั้งแตเดือนกันยายนปที่แลว แตเม็ดเงินทุนทีไ่ หลเขามาตั้งแต ก.ย. – ธ.ค. ปกอนก็ไมไดมากและผิดปกติแตอยางใด
แตทจี่ ูๆ เมื่อเปดตลาดหลังปใหมกลับพบวา มีเม็ดเงินไหลเขาตลาดไทยในปริมาณที่เรงขึ้นมาก สาเหตุสําคัญที่เปน
เชนนั้น ก็คือ ความเชื่อมั่นของนักลงทุนปรับดีขึ้นอยางชัดเจน หลังจากทีส่ หรัฐฯ สามารถหลีกเลี่ยงการตกหนาผา
ทางการคลังได ความกลัวที่เดิมทําใหยังลังเลกันอยูกลับดีขึ้นมาทันตา จนนักวิเคราะหมองวาเปน theme ใหมของ
ตลาดการเงินโลกในปนี้ ที่เรียกกันวา The Great Rotation ซึ่งหมายถึง นักลงทุนกลาที่จะยายจากการลงทุนใน
สินทรัพยปลอดภัย (safe-haven) มาถือครองสินทรัพยเสี่ยง (risky assets) มากขึ้น เพื่อใหไดผลตอบแทนที่ดี
กวาเดิม โดยน้ําหนักการลงทุนที่เทใหเปนพิเศษนั้น สวนใหญกค็ อื หลักทรัพยและเงินสกุลในตลาดเอเชียนั่นเอง
อยางไรก็ตาม หลายทานอาจยังคาใจวา ทําไมจึงตองเปนประเทศไทย ทั้งๆ ทีก่ ็มีตลาดเกิดใหมอีกตั้งหลาย
แหง โดยเฉพาะตลาดในแถบเอเชียดวยกัน ทีห่ ลายประเทศดูเหมือนจะมีศักยภาพทางเศรษฐกิจพอๆ กับไทย หรือ
โดดเดนกวาตลาดไทยเสียดวยซ้ํา แตทวาดวยขอเท็จจริงภายใตสถานการณปจจุบัน กลับดูเหมือนวาจะเปนปชง
ของประเทศเพื่อนบานของเรา ยกตัวอยางเชน เกาหลีใต นอกจากจะเผชิญกับความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลี
เปนระยะๆ แลว นักลงทุนก็มองวาการสงออกของเกาหลีใตปนี้คงไมดีนัก เนื่องจากนาจะไดรับผลกระทบมากที่สุด
จากการออนคาของเงินเยน จนทางการเปรยออกมาวาอาจใชมาตรการเพื่อสกัดการแข็งคาขึ้นของเงินวอน สวน
มาเลเซียก็มีความไมแนนอนทางการเมืองและความตอเนื่องของนโยบาย เนื่องจากกําลังจะมีการเลือกตั้งใหม
ภายในเดือนมิถุนายนนี้ ขณะทีอ่ ินโดนีเซียก็ยังดูจะออนแอกวาคนอื่น เพราะปญหาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดที่
ตอเนื่อง สําหรับฟลิปปนส แมจะมีความแข็งแกรงมากสุด เพราะมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นมากในชวง
2-3 ปหลัง และมีขาววาจะไดรับการยกระดับอันดับเครดิตของประเทศใหอยูในระดับที่ลงทุนได (Investment
grade) แตฟลิปปนสเองก็มีขอจํากัดของตลาดการเงินที่ยังมีขนาดเล็ก สภาพคลองต่ํา และตางชาติไดเขาไปลงทุน

มากพอควรแลว ดังนั้น ในขณะนีไ้ ทยจึงมีแตมตอมากเปนพิเศษ นักลงทุนตางชาติใหความสนใจที่จะเขามาลงทุนใน
ตลาดไทยมากขึ้นจากเมื่อกอน ที่เดิมมีปจจัยการเมืองในประเทศและผลของอุทกภัยเขามารุมเรา ทําใหนักลงทุน
ตางชาติมองวาตลาดไทยยังไมนาสนใจเทาไรนัก จึงใหน้ําหนักการลงทุนนอยกวาที่ควรจะได (underweight) แต
เมื่อทุกอยางเริ่มเขารูปเขารอย นักลงทุนจึงกลับมาปรับน้ําหนักการลงทุนในไทยเพิ่มขึ้น และทําใหมีเงินทุนไหลเขา
เพิ่มขึ้นจากผลของ Catching up ดังกลาว
เห็นแบบนี้แลวก็ชวนใหมีขอสงสัยตอมาวา 2) เงินทุนไหลเขามาไทยมากนอยเพียงใด?
หากพิจารณา ‘ขนาด’ ของการลงทุนในหลักทรัพยจากตางประเทศ (Foreign Portfolio Investment)
เฉพาะเดือนมกราคมเพียงเดือนเดียวจะพบวา มีเงินทุนไหลเขาจากตางประเทศทีม่ าลงทุนในตลาดหุนและตลาด
พันธบัตรรวมกันที่ 2,825 ลานดอลลาร สรอ. ซึ่งสูงกวาปริมาณเงินทุนไหลเขาในเดือนมกราคมปทแี่ ลว ซึ่งอยูที่
ประมาณ 1,204 ลานดอลลาร สรอ. ตอเดือน ถึงเกือบ 2.5 เทา สวนใหญเปนเงินทีเ่ ขามาในตลาดพันธบัตร
โดยเฉพาะพันธบัตรระยะสั้น ทําใหมีการวิเคราะหกันวาอาจเปนสัญญาณของ ‘เงินรอน’ ที่มีลักษณะเขาเร็วออก
เร็วเพื่อหาผลตอบแทนในระยะสั้นไดในระดับหนึ่ง จึงไดมีการติดตามเงินทุนประเภทนี้อยางใกลชิด
อยางไรก็ดี การวัดขนาดของกระแส
การลงทุนในหลักทรัพยของนักลงทุนตางชาติ
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ไหลออก เนื่องจากนักลงทุนมีความกังวลตอ
ภาวะตลาดการเงินโลกทั้งการจัดตั้งรัฐบาลของอิตาลี และมรสุมของเศรษฐกิจยุโรปที่ยังไมซาลงซะทีเดียว ดังนั้น
หากพิจารณาปริมาณเงินลงทุนจากตางประเทศเฉลี่ยในชวง 2 เดือนแรกของปนี้ ซึ่งอยูที่ 1,512 ลานดอลลาร สรอ.
ก็นับวายังต่ํากวาคาเฉลี่ยของระยะเดียวกันของปกอนที่ 2,754 ลานดอลลาร สรอ. นอกจากนี้ หากพินิจดูถึงระยะ
ของการลงทุนในตลาดพันธบัตรของนักลงทุนตางชาติโดยรวม ก็ยังถือวาเปนการลงทุนระยะยาว เพราะอายุเฉลี่ย
ของพันธบัตรที่ถอื อยูทปี่ ระมาณ 4 ป
ยิ่งไปกวานั้น การวิเคราะหกระแสเงินทุนเคลือ่ นยายควรจะมองภาพใหครบ เพราะเมื่อมีเงินทุนขาเขา ก็
ตองมีขาออกเชนกัน โดยไทยมีเงินทุนไหลออกในปริมาณมากขึ้นในชวง 2-3 ปที่ผานมาจากการออกไปลงทุน

โดยตรงในตางประเทศ ซึ่งในป 2555 มีมูลคา 11,914 ลานดอลลาร สรอ. ชวยทอนผลจากเงินทุนที่ไหลเขามา
เพราะทําใหเงินทุนเคลื่อนยายสุทธิของไทยมีความสมดุลมากขึ้น ดังนั้น แมในปที่แลวจะมีเงินทุนไหลเขามาลงทุน
ในหลักทรัพยคอนขางมากถึง 14,529 ลานดอลลาร สรอ. แตก็ไมไดสงผลกระทบตอคาเงินมากนัก
ถึงตรงนี้ บางคนอาจยังมีขอกังวลลึกๆ วา 3) เงินทุนตางประเทศจะเขามาตอเนื่องอีกนานหรือไม และ
ควรรับมือกับเงินทุนเหลานี้อยางไร?
คงปฏิเสธไมไดวา แนวโนมการเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุม ประเทศกําลังพัฒนา โดยเฉพาะในภูมิภาค
เอเชียที่ดีกวากลุมประเทศอุตสาหกรรมคงเปนเรื่องที่จะยังเห็นตอไป ดังนั้น เงินทุนไหลเขาในตลาดเกิดใหมรวมทั้ง
ประเทศไทยก็นาจะมีอยูตอเนื่อง แตตองไมลืมวาเงื่อนไขที่กําหนดการเคลื่อนยายของเงินทุนนั้นไมไดอยูนิ่งและ
แนนอน จากประสบการณในอดีต เมื่อใดก็ตามที่นักลงทุนขาดความเชื่อมั่น นักลงทุนก็อาจถอนการลงทุนและทํา
ใหเงินทุนไหลออก นอกจากนี้ การเขามาลงทุนเพื่อหาผลตอบแทนที่สงู นั้น เมื่อมาถึงระดับหนึ่งก็ตองเจอกับ
ขีดจํากัด เพราะ Upside gain จากการลงทุนจะลดนอยลงเรื่อยๆ จนทายที่สุดไทยก็อาจไมไดนาดึงดูดใหเขามา
ลงทุนมากเหมือนเชนเดิม
ดังนั้น ความผันผวนจึงถือเปนสัจธรรมประการสําคัญของเงินทุนเคลื่อนยาย ซึ่งธปท. เองตระหนักถึง
ความไมแนนอนดังกลาวเปนอยางดี และไดติดตามการเคลื่อนไหวของเงินทุนเคลื่อนยายอยางใกลชิด รวมทั้งได
เตรียมมาตรการตางๆ ไวรับมือกับสถานการณเงินทุนเคลื่อนยายที่ผิดปกติและเห็นวามีความจําเปน แตตองไมลืม
วามาตรการทุกอยางยอมมีผลขางเคียง การตัดสินใจใชมาตรการใดๆ จึงตองรอบคอบและคํานึงถึงผลกระทบรอบ
ดาน
สุดทายนี้อยากจะขอฝากไววา แมอุณหภูมิของกระแสเงินทุนเคลื่อนยายในชวงนีจ้ ะไมรอนแรงเทาชวงตน
ป แตเราก็อาจไมลวงรูไดวาในอนาคตจะเพิ่มดีกรีความรอนแรงขึ้นมาอีกเมื่อใด ผูท ี่มีสวนไดเสียจากคาเงินบาทแข็ง
หรือออน จึงควรจะปดความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนของตัวเองอยางสม่ําเสมอ เพื่อจะไดไมตองรอนใจมากนัก
เมื่อเรื่องนี้กลับมาเปนประเด็นอีกครั้ง

บทความนี้เปนขอคิดเห็นสวนบุคคล จึงไมจําเปนตองสอดคลองกับขอคิดเห็นของธนาคารแหงประเทศไทย

