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3) อัตราแลกเปลี่ยนหยวนต่่าสุดในรอบ 11 ปี 

 
เนื้อหาสาระข่าว: เมื่อว นพฤห สบดี (ว นที่ 8 สิงหาคม 2562) ที่ผ่านมาธนาคารกลางจีนประกาศ

ก าหนดอ ตราแลกเปลี่ยนเปรียบเทียบล่าส ดส าหร บเงินสก ลหยวนต่อดอลลาร สหร ฐที่อ ตรา 7.0038 หยวนต่อ 1 
ดอลลาร สหร ฐ ซึ่งเป็นอ ตราแลกเปลี่ยนเงินสก ลหยวนดอลลาร สหร ฐที่อ่อนค่าที่ส ดในรอบ 11 ปี น บต ้งแต่ว นที่ 21 
เมษายน 2551 

โดยน กลงท นท ่วโลกต่างเฝ้าติดตามสถานการณ ทางด้านอ ตราแลกเปลี่ยนเงินระหว่างท ้งสองสก ลนี้
อย่างใกล้ชิดหล งจากที่ร ฐบาลจีนผิดส ญญาที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ว่า จะร กษาสเถียรภาพของค่าเงินสก ลหยวน
ไม่ให้อ่อนต วต่ ากว่าอ ตรา 7 หยวนต่อ 1 ดอลลาร สหร ฐ โดยเมื่อว นจ นทร ที่ผ่านมา (ว นที่ 5 สิงหาคม 2562) อ ตรา
แลกเปลี่ยนเงินสก ลหยวนต่อดอลลาร สหร ฐได้อ่อนต วเกินกว่าที่จีนเคยประกาศไว้ท าให้ร ฐบาลสหร ฐฯ ได้ออกมา
ประนามการกระท าของร ฐบาลจีนว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหล งการควมค มอ ตราแลกเปลี่ยน หรือ “Currency Manipulator” 
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ส าน กข่าวรายใหญ่ของโลกอย่าง Reuter รายงานข่าวด งกล่าวว่า อ ตราแลกเปลี่ยนเงินสก ลหยวนที่
อ่อนค่าเกินกว่า 7 หยวนต่อ 1 ดอลลาร สหร ฐถือเป็นระด บอ ตราแลกเปลี่ยนที่อ่อนค่าที่ส ดของสก ลเงินหยวนน บต ้งแต่
ทีเ่กิดเหต การณ วิกฤตทางการเงินของโลกเมื่อปี 2551  

จากการจ ดท าส ารวจความคิดเห็นของน กเศรษฐศาสตร ของส าน กข่าว Reuters คาดว่า อ ตรา
แลกเปลี่ยนเงินสก ลหยวนในว นพฤห สบดี (ว นที่ 8 สิงหาคม 2562)  จะคงอยู่ที่ระด บ 7.0205 หยวนต่อ 1 ดอลลาร 
สหร ฐ ซึ่งอ่อนค่าลงหล งจากว นพ ธที่ (ว นที่  7 สิงหาคม 2562) ผ่านมาที่อ ตราแลกเปลี่ยนเงินสก ลหยวนกลาง 
(Midpoint) ร กษาระด บอยู่ที่ 6.9996 หยวนต่อ 1 ดอลลาร สหร ฐซึ่งไม่เกินที่ระด บอ ตราแลกเปลี่ยนตามที่ร ฐบาลจีน
เคยให้ส ญญาไว้  

ท ้งนี้ อ ตราแลกเปลี่ยนเงินสก ลหยวนที่อ่อนค่าลงไปมาก จะส่งผลท าให้สินค้าน าเข้าจากจีนมีราคาที่
ค่อนข้างต่ า ซึ่งเป็นส่วนส าค ญที่ท าให้สินค้าน าเข้าจากจีนมีศ กยภาพในการแข่งข นในตลาดสหร ฐฯ มากจนก่อให้เกิด
ตลาดการค้าทีไ่ม่เป็นธรรมที่ร ฐบาลสหร ฐฯ พยายามเรียกร้องให้ร ฐบาลจีนหามาตรการแก้ไขมาโดยตลอด 

ส าหร บอ ตราแลกเปลี่ยนเงินสก ลหยวนในช่วงบ่ายว นพฤห สที่ผ่านมา มีการปร บต วเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย 
โดยอ ตราแลกเปลี่ยนเงินสก ลหยวนภายในประเทศ (Onshore) ปร บต วเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.2 เป็น 7.0452 หยวนต่อ 1 
ดอลลาร สหร ฐ ในขณะที่อ ตราแลกเปลี่ยนเงินสก ลหยวนภายนอกประเทศ (Offshore) ปร บต วเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.21 
เป็น 7.0674 หยวนต่อ 1 ดอลลาร สหร ฐ 

อย่างไรก็ตาม ธนาคารกลางจีน (China’s Central Bank) มีนโยบายอน ญาตให้อ ตราแลกเปลี่ยนเงิน
สก ลหยวนปร บต วอยู่ในกรอบแคบๆ ได้ไม่เกินร้อยละ 2 ของอ ตราแลกเปลี่ยนเงินสก ลหยวนกลาง (Midpoint) ของ 
แต่ละว น 

Mr. Tianjun Wu ต าแหน่ ง Deputy Economist ของ The Economist Intelligence Unit ให้
ความเห็นว่า การเคลื่อนไหวของอ ตราแลกเปลี่ยนเงินสก ลหยวนล่าส ดเป็นการอ่อนค่าที่มีการควบค มโดยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและไม่ต้องการให้ตื่นตระหนกก บอ ตราแลกเปลี่ยนเงินสก ลหยวนที่อ่อนค่าลงในช่วงนี้ 

ท ้งนี้  Mr. Wu ได้แสดงความเห็นว่า ธนาคารกลางจีนมีนโยบายที่จะเข้าแทรกแซงอ ตรา
แลกเปลี่ยนเงินสก ลหยวนนอกประเทศที่เป็นปัจจ ยส าค ญที่ก าหนดทิศทางอ ตราแลกเปลี่ยนเงินสก ลหยวน หาก
อ ตราแลกเปลี่ยนด งกล่าวอ่อนค่าเกินกว่า 7.1 หยวนต่อ 1 ดอลลาร สหร ฐอยู่แล้ว 

นอกจากนี้ Mr. Wu ย งแสดงความเห็นว่า หากความกดด นด้านอ ตราแลกเปลี่ยนเงินสก ลหยวน
ย งคงไม่สามารถแก้ไขได้ในอนาคต อ นเนื่องมาจากการท าสงครามการค้าระหว่างจีนก บสหร ฐฯ หน่วยงานที่
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เกี่ยวข้องอาจจะเลือกใช้มาตรการที่เข้มงวดขึ้นเพ่ือควบค มอ ตราแลกเปลี่ยนได้ เช่น ควบค มการไหลเวียนของ
เงินท น 

การท าสงครามทางการค้าระหว่างสหร ฐฯ และจีนยึดเยื้อมาเป็นระยะเวลานาน โดยล่าส ด
ประธานาธิบดีสหร ฐฯ ได้ประกาศที่จะเพ่ิมอ ตราภาษีสินค้าน าเข้าอีกร้อยละ 10 จากสินค้าจีนส่วนที่เหลือ ซึ่งมี
มูลค่า 3 แสนล้านดอลลาร หสร ฐโดยจะเริ่มมีผลบ งค บใช้ต ้งแต่ว นที่ 1 ก นยายน 2562 ซึ่งเป็นการส่งส ญญาณให้
ตลาดท ่วโลกเห็นว่าความข ดแย้งระหว่างสหร ฐฯ และจีนน่าจะย งคงยึดเยื้ออีกซ กพ ก 

อ ตราแลกเปลี่ยนเงินสก ลหยวนหรือที่รู้จ กก นในนามสก ลเหรินหมินปี (Renminbi) ตกเป็นเป้าใน
การโจมตีมาเป็นระยะเวลานานกว่าหนึ่งปีน บต ้งแต่ที่สงครามการค้าระหว่างสหร ฐฯ และจีนเริ่มต้นขึ้นต ้งแต่ช่วงต้น
ปี 2561  

Mr. Kevin Leung ต าแหน่ง Executive Director ด้านกลย ทธ การลงท น ของบริษ ทเงินท น
หล กทร พย  Haitong International Securities กล่าวว่า การที่ร ฐบาลจีนในขณะนี้มีนโยบายยอมที่จะปล่อยให้
อ ตราแลกเปลี่ยนเงินสก ลหยวนอ่อนค่าลงเล็กน้อยอาจมีจ ดประสงค เพ่ือตอบโต้ทางการค้าก บนโยบายเพ่ิมอ ตรา
ภาษีน าเข้าของสินค้าจากจีนของสหร ฐฯ ที่การเจรจาหาข้อย ติระหว่างท ้งสองประเทศย งไม่สามารถหาทางออกได้ 
โดยเขาย งแสดงความเห็นว่า อ ตราแลกเปลี่ยนเงินสก ลหยวนในอนาคตย งคงมีแนวโน้มที่จะปร บต วอ่อนค่าไป
มากกว่าระด บปัจจ บ น 

บทวิเคราะห์: สหร ฐฯ เริ่มด าเนินนโยบายทางการค้าก บจีนแบบค่อนข้างร นแรงน บต ้งแต่ปี 2561 
ไม่นานหล งจากที่ประธานาธิบดีโดน ลด  ทร มป์ซึ่งมีนโยบายการบริหารประเทศและการค้าระหว่างประเทศที่
ค่อนข้างแข็งกร้าวเข้าร บต าแหน่ง โดยสหร ฐฯ มีจ ดยืนที่ต้องการให้จีนร่วมมือก บสหร ฐฯ ในการแก้ไขปัญหาการ
ละเมิดลิขสิทธิ์สินค้าสหร ฐฯ รวมถึงการสน บสน นนโยบายการค้าระหว่างประเทศแบบที่เป็นธรรมปราศจากการ
แทรกแซงจากหน่วยงานร ฐ นอกจากนี้ สหร ฐฯ ย งต้องการให้จีนด าเนินนโยบายนโยบายการค้าสน บสน นการการ
น าเข้าสินค้าเกษตรและเนื้อส ตว จากสหร ฐฯ เพ่ือลดมูลค่าการขาดด ลการค้าของสหร ฐฯ โดยปี 2561 สหร ฐฯ มียอด
ขาดด ลการค้าจีนเป็นมูลค่าสูงถึง 4 แสนล้านดอลลาร สหร ฐ โดยสหร ฐฯ มีปริมาณการน าเข้าสินค้าจากจีนเป็นมูลค่า
สูงถึง 5.4 แสนล้านดอลลาร สหร ฐ หรอืร้อยละ 21.25 ของมลูค่าการน าเข้าท ้งหมด 

ตลอดระยะเวลากว่าหนึ่งปีครึ่งสหร ฐฯ ได้ใช้มาตรการทางการค้าต่าง ๆ โดยเฉพาะการเพ่ิมอ ตรา
การจ ดเก็บภาษีน าเข้าสินค้าจากจีนเพ่ือกดด นให้จีนเพ่ิมความร่วมมือในการเจรจาหาทางออกของนโยบายการค้า
ระหว่างประเทศร่วมก น อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจีนจะได้ร บความกดด นจากสหร ฐฯ อย่างหน กแต่ก็ย งไม่สามารถท าให้
จีนบรรล ข้อตกลงทางการค้าร่วมก บสหร ฐฯ ได้ โดยผู้เชี่ยวชาญส่วนหนึ่งมองว่า การที่ร ฐบาลจนีพยายามที่จะชะลอ
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กระบวนการเจรจาหาข้อย ติทางการค้าก บสหร ฐฯ ในขณะนี้น ้น เนื่องจากต้องการที่จะรอดูผลการเลือกต ้ง
ประธานาธิบดีสหร ฐฯ คร ้งต่อไปที่จะมีข้ึนในช่วงปลายปี 2563 โดยหากผลการเลือกต ้งสหร ฐฯ ได้ประธานาธิบดีคน
ใหม่อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านแนวนโยบายทางการค้าก บจีนก็เป็นได้ ด งน ้น ร ฐบาลสหร ฐฯ ช ดปัจจ บ นจึง
จ าเป็นต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการกดด นให้จีนเปิดการเจรจารอบใหม่ โดยล่าส ดเมื่อว นที่ 1 สิงหาคม 
2562 สหร ฐฯ ประกาศเพ่ิมภาษีน าเข้าสินค้าจีนส่วนที่เหลือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสินค้ากล ่มอ ปโภคบริโภครวมมูลค่า 
3 แสนล้านดอลลาร สหร ฐขึ้นเป็นร้อยละ 10 โดยจะมีผลบ งค บใช้ต ้งแต่ว นที่ 1 ก นยายน 2562 เป็นต้นไป การ
ประกาศนโยบายด งกล่าวอาจจะเป็นเหต ผลหล กส าค ญที่ท าให้จีนปฏิเสธที่จะเข้าแทรกแซงอ ตราแลกเปลี่ยนเงิน
สก ลหยวนเมื่อต้นส ปดาห ที่ผ่านมาอ่อนค่าลงมากกว่าอ ตรา 7 หยวนต่อ 1 ดอลลาร สหร ฐ ซึ่งเป็นอ ตราต่ าส ดที่
ร ฐบาลจีนเคยให้ส ญญาไว้เพ่ือเป็นการตอบโต้นโยบายการค้าของสหร ฐฯ และร กษาความสามารถในการแข่งข นด้าน
ราคาสินค้าในตลาดสหร ฐฯ เอาไว้ก็เป็นได ้ 

การปฏิเสธที่จะแทรกแซงอ ตราแลกเปลี่ยนเงินสก ลหยวนของร ฐบาลจีนในคร ้งนี้ ก่อให้ความตื่น
ตระหนกท ้งในตลาดการค้าและการลงท นท ่วโลกท่ีต่างวางแผนทางธ รกิจไว้บนพ้ืนฐานของอ ตราแลกเปลี่ยนเงินสก ล
หยวนในระด บที่ไม่เกิน 7 หยวนต่อ 1 ดอลลาร สหร ฐ และก่อให้เกิดความผ นผวนในตลาดเงินและตลาดท นท ่วโลก
ตลอดท ้งส ปดาห ที่ผ่านมา โดยหลายฝ่ายต่างพยายามที่จะเตรียมหามาตรการร บมือก บความเปลี่ยนแปลงด้านอ ตรา
แลกเปลี่ยนและความตึงเครียดทางการค้าในตลาดท ่วโลกทีอ่าจจะเกิดข้ึนในอนาคตอ นใกล้นี้ 

ท ้งนี้ การอ่อนค่าของเงินสก ลหยวนต่อสก ลเงินดอลลาร สหร ฐไม่น่าจะส่งผลกระทบทางตรงต่อ
กล ่มธ รกิจไทยที่ท าการค้าก บจีนซึ่งม กจะก าหนดราคาซื้อขายเป็นสก ลเงินดอลลาร สหร ฐมากน ก เนื่องจากอ ตรา
แลกเปลี่ยนดอลลาร สหร ฐจะเทียบก บสก ลเงินบาทไทยเป็นหล ก อย่างไรก็ตาม แนวโน้มของอ ตราแลกเปลี่ยนเงิน
บาทในปัจจ บ นที่แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยน บต ้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาอาจจะส่งผลกระทบท าให้ราคาสินค้าไทยแพงขึ้นใน
ม มมองของผู้น าเข้าในสหร ฐฯ และอาจท าให้เกิดความเสียเปรียบในการแข่งข นในตลาดสหร ฐฯ ได้   

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ:  

ความยืดเยื้อของการด าเนินนโยบายสงครามการค้าระหว่างสองประเทศมหาอ านาจทางเศรษฐกิจ
ของโลกอย่างจีนและสหร ฐฯ ส่งผลกระทบท าให้บรรยากาศการค้าและการลงท นท ่วโลกผ นผวนท กคร ้งที่แต่ละ
ประเทศประกาศนโยบายตอบโต้ระหว่างก น ซึ่งหากความข ดแย้งระหว่างสหร ฐฯ และจีนย งคงยืดเยื้อในอนาคต
อาจจะส่งผลกระทบต่อการขยายต วของเศรษฐกิจของท ้งสองประเทศ รวมถึงประเทศที่เป็นคู่ค้าตามไปด้วย  โดย
ประเทศไทยซึ่งเป็นคู่ค้าก บท ้งสองประเทศก็อาจจะได้ร บผลกระทบท าให้เศรษฐกิจเกิดการชะลอต วตามไปด้วย  
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นอกจากนี้ หากสถานการณ ด้านอ ตราแลกเปลี่ยนย งคงยืดเยื้อร ฐบาลจีนย งคงปล่อยให้อ ตรา
แลกเปลี่ยนเงินสก ลหยวนอ่อนค่าไปเกินกว่าระด บอ ตรา 7.5 หยวนต่อ 1 ดอลลาร สหร ฐมีความเป็นไปได้ที่ร ฐบาล
สหร ฐฯ จะเพ่ิมความร นแรงของมาตรการการเพ่ิมอ ตราการเก็บภาษีน าเข้าสินค้าจีนกล ่มที่เหลือมูลค่า 3 แสนล้าน
ดอลลาร สหร ฐซ่ึงจะเพ่ิมเป็นร้อยละ 10 เพ่ิมขึ้นอีกเป็นร้อยละ 25 เท่ากล ่มสินค้าอ่ืนๆ ก็เป็นได้ อย่างไรก็ตาม 
นโยบายการเพ่ิมอ ตราภาษีน าเข้าสินค้าจากจีนของสหร ฐฯ ส่งผลดีต่อการส่งออกสินค้าไทยหลายรายการโดยเฉพาะ
กล ่มสินค้าที่มีต้นท นการผลิตสูงและไม่สามารถแข่งข นก บสินค้าจีนในตลาดสหร ฐฯ เช่น สินค้าในกล ่มเครื่องจ กร 
เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้าเครื่องน ่มห่ม รองเท้า ของเล่น พลาสติก และสินค้าอ่ืนๆ ให้สามารถแข่งข นได้ในตลาด
สหร ฐฯ    

ส าหร บความผ นผวนด้านอ ตราแลกเปลี่ยนผู้ประกอบการไทยที่มีแนวโน้มจะได้ร บผลกระทบควร
ติดตามข่าวสารและการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายการค้าระหว่างประเทศของท ้งสองประเทศอย่างใกล้ชิดและ
พิจารณาวางแผนทางการเงินให้ร ดก มระม ดระว งการบริหารความเสี่ยงด้านอ ตราแลกเปลี่ยน โดยอาจจะน า
เครื่องมือป้องก นความเสี่ยงทางอ ตราแลกเปลี่ยน หรือ hedging มาใช้ควบคู่ก นกลย ทธ อ่ืนๆ เพ่ือลดความเสี่ยงหรือ
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากความผ นผวนทางด้านอ ตราแลกเปลี่ยนเงินตราในอนาคต 

********************************************************* 

ที่มา: ส าน กข่าว CNBC 
เรื่อง: “China Just Set Its Currency at the Weakest Level Since April 2008” 
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