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การเข้าสู่ ตะกร้าเงิน SDRs ของเงินหยวน
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย
ตะกร้ าเงิน SDRs คืออะไร
Special Drawing Right (SDRs) คือ สิ นทรั พย์สารองระหว่าง
ประเทศชนิ ดหนึ่ งที่ทาหน้าที่ เสมือนเงินทุนสารองระหว่างประเทศที่ใช้ใน
การค้าและแลกเปลี่ ยนเงินตราเพื่อทดแทนการถื อเงินดอลลาร์ สหรัฐฯและ
ทองคา SDRs ถูกสร้างขึ้นโดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เมื่อปี
2512 โดยให้ประเทศสมาชิ กสามารถถือครองเป็ นเงินทุนสารองเพื่อเสริ ม
สภาพคล่องให้กบั เศรษฐกิ จโลก เพราะ SDRs สามารถนาไปแลกเป็ นเงิน
สกุล อื่ นๆ ได้ง่าย โดยปั จจุบนั ค่าเงิน SDRs ถู กก าหนดจากตะกร้ าเงิ น ที่
ประกอบด้วยสัดส่ วนของเงิ น 4 สกุล ได้แก่ ดอลลาร์ สหรัฐฯ ยูโร ปอนด์
และเยน ซึ่ง IMF จะทบทวนสกุลเงินและสัดส่วนสกุลเงินในตะกร้าเงินทุกๆ
5 ปี โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาที่สาคัญคือ ประเทศเจ้าของสกุลเงิน ต้องมี
ปริ มาณการส่ งออกสิ นค้าและบริ การสู ง และสกุลเงินดังกล่าวต้องมี การใช้
และซื้ อขายได้อย่างเสรี ในระดับสากล
การเข้ าสู่ ตะกร้ าเงิน SDRs ของเงินหยวน
ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 IMF มีมติให้เงินหยวนเข้าเป็ นส่ วน
หนึ่ งในตะกร้ าเงิน ที่ใช้คานวณค่าเงิน SDRs โดยให้เริ่ มมี ผลตั้งแต่วนั ที่ 1
ตุลาคม 2559 เป็ นต้นไป (หลังจากที่ในปี 2553 เคยมีมติไม่ยอมรั บค่าเงิ น
หยวนให้อยู่ในตะกร้าเงิน SDRs เนื่ องจากไม่ผ่านเกณฑ์สกุลเงิ นที่มีการใช้
อย่างเสรี ) โดยเงินหยวนจะกลายเป็ น 1 ใน 5 สกุลเงินหลักในเวทีการเงินโลก
เทียบเท่ากับเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ ยูโร ปอนด์ และเยน ทั้งนี้ ตะกร้าเงิน SDRs
ในปี 2559 จะมีสัดส่ วนเงินหยวนถึง 10.9% ซึ่ งเป็ นสัดส่ วนที่สูงกว่าเงินเยน
และเงินปอนด์ นัน่ เท่ากับเป็ นสัญญาณการยอมรับบทบาทของเงินหยวนที่มี
ต่อระบบเศรษฐกิ จ และระบบการเงิ น โลก สามารถถื อครองเป็ นเงิ นทุ น
สารองระหว่างประเทศได้ตามนิยามสากล ทาให้นานาประเทศกล้าค้าขายกับ
จีนหรื อทาการค้าด้วยสกุลเงินหยวนมากขึ้น
รูปที่ 1 สัดส่วนสกุลเงินในตะกร้าเงิน SDRs
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โดยหากพิจารณาในด้านการค้าระหว่างจีนกับต่างประเทศซึ่ งเป็ น
เกณฑ์การพิจารณาอย่างหนึ่ งของสกุลเงินที่จะเข้าสู่ ตะกร้ าเงิน SDRs จะเห็น
ได้ว่าในปี 2557 จีนมีมูลค่าการค้าสู งถึง 4.3 ล้านล้านUSD. มากเป็ นอันดับ
หนึ่ งของโลกแซงหน้าสหรัฐอเมริ กา โดยเป็ นประเทศที่ มีการส่ งออกสิ นค้า
มากที่ สุด ในโลกคิ ดเป็ นสัด ส่ วนถึ ง 12.3% ของมูล ค่าการส่ งออกทั้งโลก
มากกว่าสหรัฐอเมริ กา เยอรมัน และญี่ปุ่น ในขณะเดียวกันก็เป็ นประเทศที่มี
มูลค่าการนาเข้าสิ นค้ามากเป็ นอันดับ 2 ของโลก รองจากสหรัฐอเมริ กาเพียง
ประเทศเดี ยว ดัง นั้น ขนาดการค้าระหว่ า งประเทศของจี น จึ ง เอื้ อ ต่ อการ
ส่ งเสริ มให้เงิ นหยวนเป็ นสกุลเงิ นสากลของโลก ขาดเพียงการพัฒนาด้าน
ตลาดเงิ นของจี นที่ ค งยังติ ดขัด ด้านกฎระเบี ยบต่ างๆ แม้ว่าทางการจี น จะ
พยายามใช้ตลาดเงิ นและตลาดทุ นในฮ่ องกงซึ่ งมี ความพร้ อมมากกว่าเป็ น
ศู น ย์ก ลางเงิ น หยวนทดแทนการซื้ อ ขายเงิ น หยวนบนแผ่ น ดิ น ใหญ่ แต่
ขั้นตอนการเปิ ดเสรี ของเงินหยวนที่ตอ้ งกระทาอย่างระมัดระวัง จึงทาให้การ
ที่เงินหยวนจะมีความเป็ นสากลอย่างแท้จริ งยังมีความล่าช้า
ตารางที่ 1 ปริ มาณการค้าโลก ปี 2557 ของประเทศสาคัญๆ
ส่งออก
สัดส่วน
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ทั้งนี้ การเข้าสู่ ตะกร้ าเงิน SDRs ของเงินหยวนไม่เพียงจะส่ งผลให้
ความต้อ งการใช้ เ งิ น หยวนในตลาดการค้า โลกเพิ่ ม ขึ้ น แต่ ย งั จะช่ ว ยให้
รั ฐบาลจี น เข้าถึ งตราสารหนี้ ที่มีความต้องการของตลาดสู งอย่างพันธบัตร
รั ฐ บาลสหรั ฐ ฯ ได้ด้วยต้น ทุน ที่ ต่าลง รวมไปถึ งการออกตราสารหนี้ ของ
รัฐบาลจีนเองที่น่าจะมี ตน้ ทุนลดลงเช่ นกัน เนื่ องจากจะมีความต้องการเงิน
หยวนมากขึ้น อีกทั้งยังเป็ นจุดเริ่ มต้นของการเปิ ดเสรี ทางการเงินซึ่ งจะมีส่วน
ช่วยให้นกั ลงทุนต่างชาติเข้าถึงตลาดทุนของจีนได้มากขึ้น
ผลกระทบต่ อเศรษฐกิจโลก
ในระยะสั้นการที่เงินหยวนเข้าสู่ ตะกร้าเงิน SDRs จะยังไม่ส่งผลให้
ความต้อ งการเงิ น หยวนเพิ่ ม ขึ้ น ในทัน ที จึ ง ไม่ ก ระทบต่อ ตลาดเงิ น และ
เศรษฐกิ จโลกมากนัก เพราะปั จจุบนั ทางการจีนยังไม่เปิ ดให้เงินทุนไหลเข้า
ออกได้โดยเสรี เ ต็มรู ปแบบ โดยยังมี ข ้อจากัด อี ก มากหากต้องการให้ เ งิ น
หยวนแลกเปลี่ยนกับสกุลเงินอื่นได้อย่างเสรี อาทิ การจากัดโควตานักลงทุน
ในการเข้าถึงตลาดพันธบัตรและตลาดหุ ้นจีน การเก็บภาษีกาไรจากการขาย
ทรัพย์สิน (Capital Gain Tax) เป็ นต้น อี กทั้งจีนยังต้องใช้เวลาเตรี ยมความ
พร้อม เพราะหากปล่อยให้ค่าเงินหยวนเคลื่ อนไหวตามกลไกตลาดจะทาให้
ผูว้ เิ คราะห์ : ธรัทนล ศรี ทองเติม
สานักวิจยั ธุ รกิจ สายงานบริ หารความเสี่ ยง
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ระบบการเงิ นของจี นมีค วามอ่อนไหวต่อความผันผวนของเศรษฐกิ จโลก
เพิ่มขึ้น รวมทั้งส่ งผลให้ทางการจี นจะควบคุมและใช้อตั ราแลกเปลี่ยนเป็ น
เครื่ องมือเชิงนโยบายได้ยากขึ้น
รูปที่ 2 ทิศทางการเคลื่อนไหวของค่าเงินหยวน
CNY/USD
6.7
ธนาคารกลางจีนเริ่ มลดค่าเงินหยวน
ให้สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของ
ตลาด นัยหนึ่งเพื่อผลักดันเงินหยวน
เข้าสู่ตะกร้ าเงิน SDRs
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ผลกระทบต่ อเศรษฐกิจไทย
เช่นเดียวกับผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจโลก ในระยะสั้นคาดว่าการ
เข้าสู่ตะกร้าเงิน SDRs ของเงินหยวนจะไม่มีผลโดยตรงต่อเศรษฐกิจไทยมาก
นัก แต่ในระยะต่อไปหากเงินหยวนยังมีแนวโน้มอ่อนค่าจากการที่จีนปล่อย
ให้ ค่ า เงิ น หยวนเคลื่ อ นไหวตามปั จ จัย พื้ น ฐานมากขึ้ น ก็ อ าจกระทบต่ อ
ปริ มาณการส่ งออกสิ นค้าของไทยไปจีนที่ปัจจุบนั มีสัดส่ วนถึ ง 11% ของ
มูลค่าการส่ งออกทั้งหมด มากเป็ นอันดับสองรองจากสหรัฐอเมริ กา ซึ่ งหาก
พิจารณาความสัมพันธ์ของค่าเงินหยวนกับมูลค่าการส่ งออกสิ นค้าไทยไปจีน
จะเห็นได้ว่าตั้งแต่จีนประกาศลดค่าเงิ นหยวนในช่ วงเดื อน สิ งหาคม 2558
มูลค่าการส่งออกของไทยไปจีนก็หดตัวลงอย่างต่อเนื่ อง นอกจากนี้ ยังอาจมี
ผลทางอ้อมต่อภาพรวมการส่ งออกไทย โดยเฉพาะตลาดอาเซี ยน เนื่ องจาก
ประเทศเหล่ า นี้ ส่ ง ออกไปจี น เป็ นหลัก เช่ น เดี ยวกัน หากรายได้จากการ
ส่ งออกไปจี น ลดลงย่อมส่ งผลกระทบต่ อเศรษฐกิ จประเทศเหล่ านั้น และ
กระทบต่อความต้องการสิ นค้าส่ งออกจากไทยตามไปด้วย
รูปที่ 3 มูลค่าการส่งออกของไทยไปจีน
ล้านUSD.
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อย่างไรก็ตาม แม้การเปิ ดเสรี ของเงิ นหยวนจะกระทบการส่ งออก
ไทยไปจีน แต่การที่ไทยมีมูลค่าการค้ากับจีนมากเป็ นอันดับหนึ่ ง โดยในช่วง
ปี 2558 ไทยมีมูลค่าการค้ากับจีนทั้งสิ้ น 64,808 ล้านUSD. คิดเป็ นสัดส่ วนถึ ง
15.5% ของมู ล ค่ าการค้าทั้งหมด มากกว่าการท าการค้ากับ ทั้งญี่ ปุ่ นและ
สหรัฐอเมริ กา แต่กลับมีสดั ส่ วนในการใช้เงินหยวนเพื่อทาการค้าระหว่างกัน
น้อยมาก โดยส่ วนใหญ่จะทาการค้าผ่านสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ เป็ นหลัก
ดังนั้นในภาวะที่ ตลาดเงินโลกยังคงมีความผันผวน อี กทั้งการค้ากับจี นยังมี
บทบาทที่สาคัญต่อการเติบโตของเศรษฐกิ จไทย หากเงินหยวนมีความเป็ น
สากลมากขึ้น ทางเลือกในการใช้เงินหยวนเพื่อทาการค้าระหว่างประเทศจะ
สามารถช่วยให้ผปู ้ ระกอบการไทยลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ ยน และลดต้นทุนในการชาระเงิ นระหว่างประเทศลงได้ ภายใต้
เงื่อนไขว่าค่าเงินหยวนต้องเคลื่ อนไหวอย่างมีเสถี ยรภาพเมื่อเทียบกับค่าเงิน
สกุลหลักอื่นๆ
ตารางที่ 2 โครงสร้างสกุลเงินสาคัญที่ใช้ชาระค่าสิ นค้าระหว่างประเทศของไทย
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ที่มา : ธนาคารแห่ งประเทศไทย

สรุ ป
การเข้าสู่ ตะกร้าเงิน SDRs ของเงินหยวนในระยะสั้นจะยังไม่ส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกิจโลก แต่ก็เป็ นการยืนยันบทบาทของจีนและเงินหยวนยุค
ใหม่ในเวทีการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ส่ วนผลกระทบที่จะมีต่อ
ตลาดเงินโลกคาดว่าต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่ ง เพื่อให้สัดส่ วนการถื อเงิน
หยวนเป็ นเงินสารองระหว่างประเทศเพิ่มขึ้ นมากพอ อี กทั้งการผ่อนคลาย
ข้อจากัดด้านการเคลื่ อนย้ายเงินทุนต้องทาอย่างค่อยเป็ นค่อยไป โดยคาดว่า
หลังจากนี้ ความสนใจในการใช้เงินหยวนเพื่อการชาระเงินระหว่างประเทศ
การลงทุน รวมถึงการถือเงินหยวนเป็ นเงิ นสารองของธนาคารกลางประเทศ
ต่างๆ จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นได้ในอนาคต
ส าหรั บ ผลกระทบที่ มี ต่ อ เศรษฐกิ จ ไทย ในระยะสั้น การด าเนิ น
นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายของธนาคารกลางจีนอาจส่ งผลให้เงินหยวน
อ่ อนค่ าและมี ผลต่ อการส่ งออกสิ น ค้า ไทยไปจี น และประเทศในภู มิ ภาค
อาเซี ยน ส่ วนในระยะกลางถึ งยาวหากเงินหยวนเป็ นที่นิยมใช้ในตลาดโลก
เพิ่มขึ้ น คาดว่าไทยจะได้รับประโยชน์ในเชิ งการค้าและการลงทุน เพราะ
ไทยมี มูลค่าการค้ากับจี นในสัดส่ วนสู ง อี กทั้งการที่เงินหยวนมีเสรี ในการ
เคลื่อนย้ายมากขึ้นจะช่วยสนับสนุนให้การลงทุนโดยตรงจากจีนเพิม่ ขึ้น
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