สาเหตุและผลกระทบจากการที่ธนาคารกลางสวิส (SNB) ประกาศยกเลิกการกําหนดกรอบลาง
ของคาเงินฟรังกสวิสกับคาเงินยูโร พรอมกับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากลงเปน -0.75%
โดย นายวิเชียร แกวสมบัติ
ผูชวยผูอํานวยการศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

สถานการณที่เกิดขึ้น
 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 ที่ผานมา ธนาคารกลางสวิตเซอรแลนด (SNB) ไดสรางความประหลาดใจใหกับตลาด
เงินและตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ โดยการประกาศยกเลิกการกําหนดกรอบลางของคาเงินฟรังกสวิส ซึ่ง
เคยกําหนดไวที่ระดับไมต่ํากวา 1.2 ฟรังกตอยูโร พรอมกับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชยที่ฝากไวกับธนาคาร
กลางเปน -0.75% (จากเดิมอยูที่ -0.25%)
ทําไม SNB จึงตองยกเลิกการกําหนดกรอบลางของคาเงินฟรังกสวิสกับคาเงินยูโร
 กอนที่จะตอบคําถามวา "อะไรคือเหตุผลสําคัญที่ทําให SNB ตองตัดสินใจยกเลิกการกําหนดกรอบลางของคาเงิน
ฟรังกสวิสกับคาเงินยูโร" จําเปนอยางยิ่งที่จะตองทําความเขาใจกอนวา "กรอบลางของคาเงินฟรังกสวิสกับคาเงินยูโร
คืออะไร และมาตรการดังกลาวมีประโยชนอยางไร"
 กรอบลางของคาเงินฟรังกสวิส คือ การกําหนดไมใหคาเงินฟรังกสวิสแข็งคาเกินกวาระดับ 1.2 ฟรังกตอยูโร โดย
SNB ไดเริ่มตนกําหนดกรอบลางของคาเงินฟรังกสวิสในป 2554 ซึ่งเปนชวงที่ยูโรโซนเกิดวิกฤติการณทางการเงิน
สงผลทําใหคาเงินฟรังกสวิสแข็งคาเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ทั้งนี้เนื่องจากคนในยูโรโซน และนักลงทุนตางก็ตองการที่จะ
เปลี่ยนจากการถือสินทรัพยที่อยูในรูปของเงินยูโรไปเปนสินทรัพยที่อยูในรูปของเงินฟรังกสวิส ซึ่งถือวาเปนสินทรัพย
ปลอดภัย (Safe-Haven) แทน
 เมื่อคาเงินฟรังกสวิสมีแนวโนมแข็งคาขึ้นเรื่อยๆ ทําให SNB มีความกังวลเรื่องความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ กลาวคือ เมื่อคาเงินฟรังกสวิสแข็งคาเพิ่มขึ้นก็จะมีผลทําใหราคาสินคาของสวิสแพงขึ้นเมื่อเทียบกับสินคา
ของยูโรโซน ซึ่งก็จะทําใหภาคการสงออก และภาคการทองเที่ยวของสวิสไดรับผลกระทบตามมา ดังนั้น SNB จึงเขา
มาแทรกแซงคาเงินฟรังกสวิส โดยการพิมพเงินฟรังกสวิสเพิ่มขึ้น และนําไปซื้อเงินยูโรมาเก็บไวในทุนสํารองฯ เพื่อกด
คาเงินฟรังกสวิสไมใหแข็งไปเกินกวาระดับ 1.2 ฟรังกตอยูโร โดยมีเปาหมายเพื่อรักษาความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ
 สาเหตุหลักที่ SNB ตัดสินในยกเลิกการผูกคาเงินฟรังกสวิสไวกับคาเงินยูโร เพราะ SNB ไดขอสรุปวาการที่ SNB จะ
ซื้อเงินยูโรอยางไมมีที่สิ้นสุด เพื่อกดคาเงินฟรังกสวิสเปนสิ่งที่ไมสมเหตุสมผลอีกตอไป และหากธนาคารกลางยุโรป
(ECB) ตัดสินใจใชมาตรการผอนคลายทางการเงิน (QE) ในเร็วๆ นี้ ก็จะยิ่งฉุดใหเงินยูโรออนคาลงไปอีก ซึ่งก็จะยิ่งทํา
ให SNB มีภาระเพิ่มขึ้นในการแทรกแซงคาเงินฟรังกสวิสใหอยูในระดับที่ตองการ เพื่อรักษาความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ และการที่เงินยูโรออนคาลงนั้นก็จะมีผลทําใหเงินยูโร ซึ่งเปนสวนประกอบหลักในทุนสํารองฯ
ของสวิสเสื่อมคาลงเรื่อยๆ
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ทําไม SNB จึงตองลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากจากเดิมอยูที่ -0.25% ลงเหลือ -0.75%
 เมื่อถามวา "อะไรคือเหตุผลสําคัญที่ทําให SNB ตองตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชยที่ฝากไวกับ
ธนาคารกลางเปน -0.75% ไปพรอมๆ กับการประกาศยกเลิกการกําหนดกรอบลางฯ" เหตุผลหลักก็เพื่อลดแรงจูงใจ
ไมใหคนหันมาถือเงินฟรังกสวิส และเพื่อลดแรงจูงใจของนักลงทุนตางชาติที่วางแผนจะนําเงินมาพักไวในสกุลฟรังก
สวิส ซึ่งจะมีผลใหคาเงินฟรังกสวิสแข็งคาเร็วเกินไป เนื่องจากการยกเลิกการกําหนดกรอบลางของคาเงินฟรังกสวิส
ตอยูโร จะมีผลทําใหคาเงินฟรังกสวิสกลับมาเปนสินทรัพยปลอดภัยอีกครั้ง จึงมีแนวโนมที่จะมีเงินทุนไหลบาเขามา
ในสวิส และจะกดดันใหคาเงินฟรังกสวิสแข็งคา โดย SNB คาดหวังวาการลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากจาก -0.25% เปน
-0.75% นั้นจะชวยลดแรงกดดันจากภาวะเงินทุนไหลเขา และชะลอการแข็งคาของเงินฟรังกสวิสได
สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาภายหลังจากการตัดสินใจของ SNB
 ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเกิดความผันผวนอยางรุนแรง: ภายหลังจาก SNB ประกาศยกเลิกการกําหนด
กรอบลางของคาเงินฟรังกสวิสกับคาเงินยูโร การตัดสินใจดังกลาวไดสง ผลทําใหตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
เกิดความผันผวนอยางรุนแรง โดยคาเงินฟรังกสวิสเมื่อเทียบกับยูโรไดแข็งคาขึ้นกวา 30% กอนที่จะปรับตัวกลับมา
เคลื่อนไหวในระดับที่มีเสถียรภาพมากขึ้น แตก็ยังคงสูงกวาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ เมื่อวันพุธที่ 14
มกราคม 2558 ซึ่งเปนวันสุดทายของการใชนโยบายควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 15% (ดูรูปที่ 1)
 Market Cap ของตลาดหุนสวิสลดลงประมาณ 1 แสนลานดอลลาร: ดัชนี Swiss Market Index (SMI) ของตลาด
หุนสวิสไดดิ่งลงทันทีกวา 10% และปดตลาดรวงลงไป 8.7% เมื่อวันพฤหัสบดี (15 ม.ค.) ซึ่งถือวาเปนการปรับตัวลง
มากที่สุดในรอบ 25 ป (ดูรูปที่ 2) โดยมีแรงเทขายหุนในกลุมอุตสาหกรรมหลักของสวิสที่เกี่ยวของกับการสงออก
ทามกลางบรรยากาศการซื้อขายที่เต็มไปดวยความปนปวน สงผลใหมูลคาตลาด (Market Cap) ของตลาดหุนสวิส
หายไปทันทีประมาณ 1 แสนลานดอลลาร
รูปที่ 1 แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของคาเงินฟรังกสวิสเทียบกับเงินยูโรในวันที่ SNB ประกาศลอยตัวคาเงินฟรังกสวิส
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 กองทุนบริหารความเสี่ยง (เฮดจฟนด) ประสบภาวะขาดทุนกันถวนหนา: แนนอนวาผูที่ถือครองเงินฟรังกสวิสอยูยอม
ไดกําไรจากการปรับเปลี่ยนนโยบายดังกลาว ในขณะที่นักเก็งกําไรคาเงิน และกองทุนบริหารความเสี่ยง (เฮดจฟนด)
ตางก็ประสบภาวะขาดทุนกันถวนหนา โดยหลายรายตองนํากองทุนฉุกเฉินออกมาใชเพื่อประคับประคองใหกิจการ
อยูรอดตอไป แตก็มีบางรายที่ตองประกาศลมละลาย เชน บริษัทโบรกเกอรแลกเปลี่ยนเงินตราชื่อ “อัลพารี ยูเค”
ซึ่งมีสํานักงานตั้งอยูในกรุงลอนดอน ไดประกาศลมละลาย เนื่องจากลูกคาหลายรายประสบภาวะขาดทุนจากการพุง
ขึ้นของคาเงินฟรังกสวิส
 ความสามารถในการแขงขันของสวิสเมื่อเทียบกับยูโรโซนลดลง: สินคาสงออกกวา 40% ของสวิสเปนการสงออกไป
ยังยูโรโซน ดังนั้นเมื่อเงินฟรังกสวิสมีการแข็งคาเพิ่มขึ้นจึงสงผลทําใหความสามารถในการแขงขันของสวิสเมื่อเทียบ
กับยูโรโซนลดลง โดยอุตสาหกรรมสินคาหรูหรา และอุตสาหกรรมทองเที่ยวของสวิสนั้นจะเปนกลุม ที่ไดรับผลกระทบ
มากที่สุด
รูปที่ 2 แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของดัชนี Swiss Market Index (SMI) ของตลาดหุนสวิส

ที่มา: Investing.com

ประเด็นที่ประเทศไทยจะตองจับตามองอยางใกลชิด
 การออนคาของเงินยูโร: ในความเปนจริงนั้น การประกาศลอยตัวคาเงินฟรังกสวิสไมไดมีสาเหตุมาจากปญหาความ
เปราะบางภายในประเทศของสวิสเอง หากแตเปนมาตรการที่ SNB ใชเพื่อปองกันตนเองจากภัยคุกคามที่มาจาก
ภายนอกประเทศ นั่นคือ ปจจัยเรื่องการออนคาของเงินยูโร ซึ่งในป 2557 ที่ผานมา เงินยูโรไดออนคาลงมากถึง
14.4% อันเปนผลมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยและมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะเงินฝด จนทําใหธนาคารกลางยุโรป
(ECB) ตองตัดสินใจออกมาตรการกระตุนเศรษฐกิจดวยการดําเนินนโยบายการเงินแบบผอนคลาย แตมาตรการ
เหลานั้นก็ยังไมสามารถพลิกฟนเศรษฐกิจของยูโรโซนใหปรับตัวดีขึ้นได
 การทํา QE ของ ECB: เมื่อภาวะเศรษฐกิจของยูโรโซนยังไมมีแนวโนมดีขึ้น ตรงกันขามกลับมีความเสี่ยงที่จะเกิด
ภาวะเงินฝดมากขึ้น ทําใหนักลงทุนตางพากันคาดการณวา ไมชาก็เร็วธนาคารกลางยุโรป (ECB) ก็จะตองตัดสินใจ
ประกาศมาตรการผอนคลายเชิงปริมาณ (QE) โดยการพิมพเงินยูโรเพิ่มขึ้น แลวนําเขาซื้อพันธบัตร เพื่อใหเงินยูโร
ออนคาลง ซึ่งจะชวยกระตุนการสงออก และภาวะเศรษฐกิจของกลุมยูโรโซน แตกอนที่เหตุการณนั้นจะเกิดขึ้นจริง
นักลงทุนตางก็ไดทยอยขายเงินยูโร และเปลี่ยนไปถือสินทรัพยปลอดภัยในสกุลเงินอื่นๆ แทน เพื่อลดผลกระทบจาก
การดอยคาลงของสินทรัพยในรูปของเงินยูโร ซึ่งการกระทําดังกลาวก็ยิ่งเรงใหเงินยูโรออนคาเร็วมากขึ้น
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 สงครามคาเงิน: มาตรการที่ ECB กําลังจะดําเนินการนั้นทําใหดูเหมือนวายุโรปโซนกําลังจะสงออกนโยบายดอกเบี้ย
ต่ํา และการพิมพเงินไปใหกับประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะประเทศยุโรปที่ไมไดใชเงินยูโร เชน สวิตเซอรแลนด เดนมารก
และสวีเดน โดยถาหากประเทศใดไมลดอัตราดอกเบี้ยตาม ก็จะตองเสี่ยงกับการที่อัตราแลกเปลี่ยนของตนเองจะแข็ง
คาขึ้น ซึ่งก็จะทําใหประเทศสูญเสียความสามารถในการแขงขัน โดยลาสุดเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 ธนาคารกลาง
เดนมารกก็ไดประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากลดลงเหลือ -0.20% (หรือลดลงอีก 0.15% จากระดับเดิมซึ่งอยูที่
ระดับ -0.05%) เพื่อชะลอไมใหเงินคราวน (ซึ่งผูกติดไวกับเงินยูโร) แข็งคาเร็วเกินไป และในวันเดียวกัน นายโธมัส
จอรแดน ผูวาการธนาคารกลางสวิตเซอรแลนด (SNB) ก็ยังไดใหความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกวา "หาก SNB พิจารณาแลว
เห็นวามีความจําเปน SNB ก็พรอมที่จะเขาแทรกแซงตลาดปริวรรตเงินตราอีกครั้ง เพื่อที่จะสกัดกั้นไมใหเงินฟรังก
สวิสแข็งคามากเกินไป"
ผลกระทบที่อาจจะมีตอเศรษฐกิจของประเทศไทย
 ศูนยพยากรณฯ คาดวาการแข็งคาของเงินฟรังกสวิสเมื่อเทียบกับเงินบาทประมาณ 15% จะมีผลกระทบตอการคา
ของทั้งสองประเทศไมมาก เนื่องจากประเทศไทยกับประเทศสวิตเซอรแลนดมีมลู คาการคาระหวางกันไมมากนัก โดย
มูลคาการสงออกสินคาไปยังประเทศสวิตเซอรแลนดมีสดั สวนเพียงแครอยละ 0.6 ของมูลคาการสงออกโดยรวม และ
ถึงแมวาสินคาไทยจะราคาถูกลงในสายตาของคนสวิสแตก็คงไมทําใหมูลคาการสงออกเพิ่มขึ้นไดมากนัก สวนมูลคา
การนําเขาสินคาจากประเทศสวิตเซอรแลนดก็มีสัดสวนเพียงแครอยละ 3.7 ของมูลคาการนําเขาโดยรวม โดยสินคา
หลักที่ประเทศไทยนําเขาจากประเทศสวิตเซอรแลนดมักจะเปนกลุมสินคาประเภทนาฬิกาและเครื่องประดับ ดังนั้น
เมื่อสินคาเหลานี้มีราคาแพงขึ้น มูลคาการนําเขาก็นาจะมีแนวโนมลดลง (ดูตารางที่ 1) นอกจากนั้นการแข็งคาของ
เงินฟรังกสวิสก็อาจจะมีผลทําใหคนไทยเดินทางไปเที่ยวประเทศสวิตเซอรแลนดนอยลง เนื่องจากคาใชจายในการ
เดินทางไปเที่ยวประเทศสวิตเซอรแลนดเพิ่มสูงขึ้น
ตารางที่ 1 ตลาดสงออกและนําเขา 10 อันดับแรกของไทย ป 2556
ตลาดสงออก 10 อันดับแรก
อันดับที่
ประเทศ
สัดสวน (%)
1
จีน
11.9
2
สหรัฐอเมริกา
10.0
3
ญี่ปุน
9.7
4
ฮองกง
5.8
5
มาเลเซีย
5.7
6
สิงคโปร
4.9
7
อินโดนีเซีย
4.7
8
ออสเตรเลีย
4.5
9
เวียดนาม
3.1
10
อินเดีย
2.3
11
ประเทศอื่นๆ
37.2
ที่มา: กระทรวงพาณิชย

อันดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ตลาดนําเขา 10 อันดับแรก
ประเทศ
สัดสวน (%)
ญี่ปุน
16.4
จีน
15.1
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส
7.0
สหรัฐอเมริกา
5.8
มาเลเซีย
5.3
สวิตเซอรแลนด
3.7
เกาหลีใต
3.6
ซาอุดิอาระเบีย
3.4
สิงคโปร
3.3
อินโดนีเซีย
3.2
ประเทศอื่นๆ
33.2
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 แตอยางไรก็ตาม หากในการประชุมวันที่ 22 มกราคม 2558 ธนาคารกลางของสหภาพยุโรป (ECB) ตัดสินใจออก
มาตรการ QE ตามที่ตลาดคาดการณไว ก็จะมีผลทําใหคาเงินยูโรออนคามากขึ้นไปอีก โดยในปที่ผานมานั้นคาเงิน
บาทไทยอาจจะไมคอยมีการเปลี่ยนแปลงมากนักเมื่อเทียบกับเงินดอลลารสหรัฐฯ และเงินหยวน (เนื่องจากคาเงิน
บาทนั้นมีแนวโนมเคลื่อนไหวตามคาเงินดอลลารของสหรัฐฯ และคาเงินหยวนของจีน) แตหากนําเงินบาทไปเทียบกับ
เงินยูโรและเงินเยนแลวจะเห็นวาเงินบาทไทยมีการแข็งคาเพิ่มขึ้นประมาณ 15% เมื่อเทียบกับคาเงินของทั้งสองสกุล
ซึ่งก็จะทําใหความสามารถในการแขงขันของสินคาไทยในตลาดยูโรโซน และตลาดญี่ปุนลดต่ําลงโดยที่เราไมทันได
สังเกต (ดูรูปที่ 3)
รูปที่ 3 แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของคาเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ของโลก
บาทตอดอลลารสหรัฐฯ

บาทตอหยวน

บาทตอยูโร
บาทตอเยน

ที่มา: Bloomberg
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