กระแสเงินทุนต่ างชาติ : ปั จจัยใหม่ กดดันค่ าเงินบาทไทย
ประเด็นเรื่ องอัตราค่าเงินบาท กลับมาเป็ นประเด็นที่นา่ สนใจอีกครัง้ ภายหลังจากที่คา่ เงินบาทมีแนวโน้ มแข็งค่า
อย่างชัดเจนในช่วงเดือนพฤศจิกายน ที่อตั ราค่าเงินบาทของไทยได้ มีการปรับตัวแข็งค่า กว่า 3% ลงมาใกล้ ระดับ 30
บาทต่อดอลลาร์ สหรัฐหลังจากที่เคยแข็งค่าในระดับนี ้ไปล่าสุดเมื่อช่วงสิ ้นปี 2562 การแข็งค่าของค่าเงินบาทอย่างมีนยั
ยะสาคัญในครัง้ นี ้ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อทิศทางการฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2564 เนื่องจากการแข็งค่าของเงิน
บาทถือเป็ นแรงกดดันที่รุนแรงต่อการเติบโตของภาคการส่งออกไทย ที่มีแนวโน้ มฟื น้ ตัวดีขึ ้นต่อเนื่องเรื่ อยๆในช่วงครึ่งปี
หลังที่ผา่ นมาและเป็ นหนึง่ ในเครื่ องยนต์ทางเศรษฐกิจ ที่เป็ นความหวังในการฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจไทยในอนาคต
โดยทัว่ ไปนัน้ การแข็งค่าของเงินบาทเปรี ยบเสมือนเป็ นการเพิ่มขึ ้นของมูลค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงิน
ต่างชาติอื่นๆ ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มีผลมาจากความต้ องการเงิ นบาทที่เพิ่มมากขึ ้น ส่งผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
ค่าเงินบาท โดยสิ่งที่อาจจะแตกต่างกันไปในการแข็งค่าของเงินบาทในแต่ละครัง้ อยู่ที่ปัจจัยหรื อสาเหตุที่ส่งผลทาให้
ความต้ องการเงินบาทมีการเพิ่มขึ ้น
ยกตัวอย่างเช่น ในช่วงไตรมาส 2 ที่ผา่ นมา แม้ เศรษฐกิจไทยจะชะลอตัวลง แต่คา่ เงินบาทก็มีการแข็งค่าจากผล
ของการไหลเข้ าของเงินลงทุนไทยที่เคยลงทุนในต่างประเทศ ไหลเข้ ากลับมาเนื่องจากภาคธุรกิจและสถาบันการเงินมี
การปรับลดความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งการนาเงินลงทุนที่อยู่ในรูปสกุลเงินต่างชาติเข้ ามาในประเทศ
ไทย มีความจาเป็ นต้ องแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเหล่านี ้ ให้ เป็ นสกุลเงินบาท ส่งผลให้ ความต้ องการสกุลเงินบาท
ในระบบเพิ่มสูงขึ ้น เป็ นแรงกดดันต่อค่าเงินบาททาให้ คา่ เงินบาทนันแข็
้ งค่า
อย่างไรก็ตาม การแข็งค่าของเงินบาทในเดือนพฤศจิกายน มีสาเหตุที่แตกต่างออกไปจากการแข็งค่าของเงิน
ในช่วงไตรมาสที่ 2 เนื่องจากสาเหตุของการแข็งค่าของเงินบาทในครัง้ นี ้มาจากการไหลเข้ าของเงินทุนต่างชาติ ที่เข้ ามา
ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของไทย โดยในเดือนพฤศจิกายนมีการลงทุนจากต่างชาติรวมทังสิ
้ ้น 6.7 หมื่นล้ านบาท โดย
แบ่งเป็ นการลงทุนในตลาดตราสารหนี ้ 3.5 หมื่นล้ านบาท และลงทุนในตลาดตราสารทุน 3.2 หมื่นล้ านบาท การไหลเข้ า
มาของเงินทุนต่างชาติในเดือนพฤศจิกายนส่งผลให้ ค่าเงินบาทแข็งค่ากว่า 3% เมื่อเทียบกับช่วงสิ ้นเดือนตุลาคม ซึ่ง
ปริมาณเงินทุนที่ไหลเข้ ามาในเดือนพฤศจิกายน ถือเป็ นยอดที่สงู ที่สดุ ในรอบ 17 เดือน นับตังแต่
้ เดือนมิถนุ ายนปี ที่แล้ วที่
มียอดการไหลของของเงินทุนกว่า 1.2 แสนล้ านบาท
สาเหตุหลักที่ส่งผลให้ เกิดการไหลเข้ าของเงินทุนต่างชาติในครัง้ นี ้ เป็ นผลมาจากการปรับทิศทางการลงทุนของ
เงินลงทุนต่างประเทศที่มีการปรับย้ ายเม็ดเงินลงทุนเข้ าสู่ภูมิภาคเอเชียเพิ่มมากขึ ้นอย่างมีนัยยะสาคัญ ผลจากการ
เลื อกตัง้ ประธานาธิ บดีส หรั ฐฯและผลการพัฒนาวัคซี นที่เป็ นไปในเชิ งบวก ส่ง ผลเกิ ดมุม มองที่ เป็ นบวกต่อทิศทาง
เศรษฐกิจ ส่งผลให้ มีการเคลื่อนย้ ายเงินทุนจากสินทรัพย์เสี่ยงต่าอย่างพันธบัตรสหรัฐฯ มาเลือกหาผลตอบแทนที่สูงใน
ตลาดเอเชี ยที่ มี การพัฒนาทางเศรษฐกิ จที่ ดีและสามารถเติบโตได้ อย่างแข็งแรง ซึ่ง การเข้ ามาของเงิ นทุนในเดือน
พฤศจิกายนนี ้ ถือได้ ว่าเป็ นจุดเริ่ มต้ นของกระแสเงินทุนที่จะมีการไหลเข้ ามาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก ในปี หน้ า การไหล
เข้ าของเงินทุนก็มีแนวโน้ มที่จะดาเนินต่อไปอีก อันเป็ นผลมาจากความต้ องการหาผลตอบแทนที่ที่สู งขึ ้นของนักลงทุน
ต่างชาติ (Search for yield) ที่คงยังมีอยูต่ อ่ ไป และส่งผลให้ มีการเคลี่อนย้ ายการลงทุนมายังประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
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ประเด็นการไหลเข้ าของเงินทุนต่างประเทศจึงเป็ นปั จจัยหนึ่งที่สาคัญ ที่จะกดดันแนวโน้ มค่าเงินบาทไทยให้ มี
ทิศทางแข็งค่ามากขึ ้นอีกในปี หน้ า ร่วมกับปั จจัยอื่นๆอย่างการเกินดุลการค้ าของไทย ดังนัน้ การบรรเทาการแข็งค่าของ
เงินบาทผ่านการใช้ เครื่ องมือเชิงนโยบายเพื่อเข้ ามาดูแลในเรื่ องของการไหลเข้ าของเงินทุนต่างประเทศ จึงเป็ นประเด็น
สาคัญ ที่ ทุกฝ่ ายควรให้ ความสนใจ เพื่ อช่วยกันหาทางช่วยเหลื อ และสนับสนุน ให้ ธุ รกิ จ การส่ง ออกและธุ รกิ จ การ
ท่องเที่ยว สามารถกลับมาเติบโตได้ อย่างแข็งแกร่ง
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