ภาวะการเงินโลก

∗

ตลาดการเงินโลกในป 2548 จะมีความผันผวนตามปจจัยเสี่ยงตางๆ เชน ราคาน้ํามันในตลาดโลกที่เคลื่อนไหวผันผวน
ตอเนื่องจากป 2547 ตลอดจนตลาดการเงินของสหรัฐอเมริกาซึ่งมีความสําคัญตอตลาดการเงินของประเทศตางๆ ทั่วโลก
โดยทิศทางอัตราดอกเบี้ย Fed Fund Rate ที่มีแนวโนมปรับสูงขึ้นเปนลําดับตลอดป 2548 จะสงผลใหเกิดสวนตางระหวาง
อัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ กับอัตราดอกเบี้ยตางประเทศ และเปนแรงจูงใจใหธนาคารกลางประเทศอื่นๆ ปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยตามในระยะตอมา ในขณะที่การปรับออนคาลงเงินดอลลาร สรอ. จากความกังวลของนักลงทุนตอปญหาการขาดดุล
บัญชีเดินสะพัดและการขาดดุลงบประมาณ ไดสงผลใหคาเงินสกุลหลักตางๆ มีทิศทางแข็งคาขึ้นเปนลําดับตั้งแตชวงไตร
มาสสี่ของป 2547 นอกจากนี้ คาเงินสกุลเอเชียโดยเฉพาะคาเงินเยนยังไดรับปจจัยสนับสนุนจากการคาดการณการปรับขึ้น
คาเงินหยวนของจีน ซึ่งถูกกดดันทั้งจากประเทศคูคาและจากเงินทุนไหลเขาประเทศเพื่อเก็งกําไรคาเงิน โดยทาทีของ
ทางการจีนตอนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนในอนาคตเปนปจจัยสําคัญที่จะสงผลกระทบตอตลาดการเงินของหลายประเทศ
ทั้งนี้ ภาวะการเงินของประเทศสําคัญตางๆ ไดแก สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร ญี่ปุน และสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ในรอบปที่ผานมาและแนวโนมในป 2548 สามารถสรุปไดดังนี้
อัตราดอกเบี้ยนโยบาย ณ สิ้นไตรมาสในป 2547 และในปจจุบัน
(รอยละ)
2547
ปจจุบัน
(3 ก.พ. 48)
มี.ค.
มิ.ย.
ก.ย.
ธ.ค.
สหรัฐอเมริกา
1.00
1.25
1.75
2.25
2.50
กลุมยูโร
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
อังกฤษ
4.00
4.50
4.75
4.75
4.75
ญี่ปุน
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
จีน
5.31
5.31
5.31
5.58
5.58
ที่มา: Federal Reserve ธนาคารกลางยุโรป ธนาคารกลางอังกฤษ ธนาคารกลางญี่ปุน และ ธนาคารกลางจีน

สหรัฐอเมริกา
 ทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบายและอัตราเงินเฟอ อัตราเงินเฟอของสหรัฐฯ อยูในระดับสูงตั้งแตชวงครึ่งหลังของป
2547 โดยอัตราเงินเฟอในเดือนธันวาคมอยูที่รอยละ 3.3 เทียบกับระยะเดียวกันของป 2546 แตเริ่มมีการปรับลดลง
เล็กนอยเมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายนตามราคาน้ํามันที่ปรับตัวลดลง ขณะที่อัตราเงินเฟอพื้นฐานยังคงเพิ่มขึ้นเปน
ลํ า ดั บ จากเดื อ นก อ นหน า และระยะเดี ย วกั น ของป 2546 อั ต ราเงิ น เฟ อ ที่ สู ง ขึ้ น อย า งต อ เนื่ อ งดั ง กล า วทํ า ให
คณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยถึง 5 ครั้งในป 2547 จากระดับ
รอยละ 1 ตอป ซึ่งเปนระดับต่ําที่สุดในรอบ 14 ป มาอยูที่ระดับรอยละ 2.25 ตอป ซึ่งตลาดคาดการณวาในป 2548 จะมี
การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกอยางนอยรอยละ 1.25 เพื่อใหอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ปรับตัวเขาสูระดับดุลยภาพที่
ประมาณรอยละ 3.5 – 4.5 ดังนั้นแมวาเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีแนวโนมขยายตัวเพิ่มขึ้นในป 2548 แตคาดวาอัตราเงินเฟอ
จากผลกระทบของราคาน้ํามันที่อาจปรับตัวผันผวนและคาเงินดอลลาร สรอ. ที่มีแนวโนมออนคาลง จะไมปรับตัวสูงขึ้น
มากนักและอยูในระดับที่ควบคุมได
การคาดการณอัตราดอกเบี้ย Fed Fund Rate ในป 2548 – 2549
คากลาง
(Median)
คาสูงสุด
คาต่ําสุด

2548
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

2.75

3.00

3.25

2.75
2.25

3.75
2.25

3.75
2.25

ไตรมาส 4

ไตรมาส 2

3.50

3.75

4.00

4.50
2.25

4.75
2.25

5.00
2.00

ที่มา: ผลการสํารวจความคิดเห็นของนักเศรษฐศาสตรของสํานักขาว Bloomberg, 10 ม.ค. 48
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สํานักวางแผนเศรษฐกิจมหภาค, กุมภาพันธ 2548

(รอยละ)

2549
ไตรมาส 1



คาเงินดอลลาร สรอ. เงินดอลลาร สรอ. ยังคงมีทิศทางออนคาลงเปนสวนใหญเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลักในชวงเดือน
แรกของป 2548 เนื่ อ งจากความกั ง วลของนั ก ลงทุ น เกี่ ย วกั บ ป ญ หาการขาดดุ ล บั ญ ชี เ ดิ น สะพั ด และการขาดดุ ล
งบประมาณในระดับสูงของสหรัฐฯ อยางไรก็ตาม เงินดอลลาร สรอ. ยังมีปจจัยสนับสนุนจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่มี
แนวโนมขยายตัวเพิ่มขึ้นในป 2548 ขณะเดียวกันเงินทุนไหลเขาจากตางประเทศเพื่อลงทุนในสินทรัพยสกุลดอลลาร
สรอ. เริ่มเพิ่มขึ้นเปนลําดับ หลังจากที่มีการปรับตัวลดลงมากในเดือนสิงหาคมป 2547 โดยตัวเลขเงินทุนไหลเขาสุทธิ
ในเดือนพฤศจิกายนเพิ่มขึ้นสูระดับสูงสุดในรอบ 5 เดือนที่ 81 พันลานดอลลาร สรอ. สวนหนึ่งเนื่องจากแนวโนมการ
ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย Fed Fund Rate ซึ่งทําใหผลตอบแทนของสินทรัพยสหรัฐฯ มีความนาสนใจเพิ่มขึ้น นอกจากนี้
คํากลาวยืนยันของประธานาธิบดีและรัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ ที่สนับสนุนนโยบายการแข็งคาของเงินดอลลาร สรอ. และ
ความตองการแกไขปญหา Twin deficits ของสหรัฐฯ อยางจริงจัง เปนปจจัยที่ชวยลดความกังวลของตลาดและจํากัด
การออนคาของเงินดอลลาร สรอ. ทั้งนี้ แนวโนมการขยายตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ในป 2548 จะเปนสวนหนึ่งที่
ชวยสนับสนุนความตั้งใจในการลดการขาดดุลการคลังของรัฐบาลสหรัฐฯ ในขณะที่ปญหาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดยัง
ตองการการเปลี่ยนแปลงดานโครงสรางเพื่อที่จะลดการนําเขาสินคาและบริการจากตางประเทศของภาคเอกชน ซึ่งหาก
ปญหาโครงสรางเศรษฐกิจดังกลาวไดรับการแกไขอยางเปนรูปธรรม จะสงผลใหนักลงทุนตางชาติยังมีความตองการ
ลงทุนในสินทรัพยสกุลเงินสหรัฐฯ และจะเปนปจจัยสนับสนุนเงินดอลลาร สรอ. ใหแข็งคาขึ้นอีกในระยะตอไป
อัตราแลกเปลี่ยนเปรียบเทียบ NEER และ REER ของดอลลาร สรอ.
2547
มี.ค.
มิ.ย.
ก.ย.
ธ.ค.
Nominal Effective
114.26
115.91
114.81
108.93
Exchange Rate (NEER)
Real Effective
100.27
102.41
101.01
95.41
Exchange Rate (REER)

ปจจุบัน
(3 ก.พ. 48)

109.55
96.25

ที่มา: Federal Reserve

สหภาพยุโรป


ทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบายและอัตราเงินเฟอ อัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหภาพยุโรปทรงตัวอยูที่ระดับรอยละ
2 ตอป มาตั้งแตเดือนมิถุนายน 2546 โดยในการประชุมครั้งลาสุด (13 ม.ค.) ธนาคารกลางยุโรปยังตัดสินใจคงอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบาย (Refinancing rate) ไวที่ระดับเดิมเพื่อกระตุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาค อยางไรก็ตาม
นักลงทุนสวนใหญคาดการณวาอัตราดอกเบี้ยของกลุมยูโรโซนมีแนวโนมปรับลดลงในป 2548 เนื่องจากการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจของประเทศตางๆ ในกลุมเริ่มชะลอตัวลง โดยมีสาเหตุสวนหนึ่งจากการแข็งคาของเงินยูโรเทียบกับเงิน
ดอลลาร สรอ. ซึ่งสงผลกระทบตอภาคการสงออก แมวาอัตราเงินเฟอของกลุมประเทศยูโรในชวงครึ่งหลังของป 2547
จะอยูในระดับสูงกวาอัตราเงินเฟอเปาหมายที่รอยละ 2 เล็กนอย แตแนวโนมอัตราเงินเฟอในระยะตอไปยังสอดคลอง
กับเปาหมายเสถียรภาพดานราคาในระยะปานกลาง นอกจากนี้ ประธานธนาคารกลางยุโรปยังกลาวยืนยันวาจะให
ความสําคัญกับอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของภูมิภาคมากกวาอัตราเงินเฟอ พรอมทั้งเชื่อวาอัตราเงินเฟอของ
กลุมประเทศยูโรจะสามารถปรับลดลงสูระดับเปาหมายไดภายในป 2548



คาเงินยูโร ในชวงตนป 2548 เงินยูโรยังคงมีทิศทางแข็งคาขึ้นตอเนื่องจากป 2548 เมื่อเทียบกับดอลลาร สรอ. โดยมี
ปจจัยสนับสนุนจากการปรับลดสัดสวนการถือครองสินทรัพยสกุลเงินดอลลาร สรอ. และเพิ่มการถือครองสินทรัพยสกุล
ยูโรของนักลงทุนและธนาคารกลางของหลายประเทศ เพื่อกระจายความเสี่ยงจากแนวโนมการออนคาของเงินดอลลาร
สรอ. สงผลใหเงินดอลลาร สรอ. ออนคาลงอีกและเงินยูโรแข็งคาขึ้นอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ แมวาธนาคารกลางยุโรปจะไมมี
ทาทีที่ชัดเจนในการแทรกแซงเงินยูโรไมใหแข็งคาเกินไป แตแถลงการณของประธานธนาคารกลางยุโรปในชวงตน
เดือนมกราคมแสดงความวิตกตอการแข็งคาขึ้นของเงินยูโรและตองการใหคาเงินในภูมิภาคเอเชียมีความยืดหยุนมาก
ขึ้นเพื่อชวยแบงเบาภาระจากเงินดอลลาร สรอ. ที่ปรับออนคาลงมาก อยางไรก็ตาม ความพยายามเพื่อแกไขปญหา
Twin deficits ของสหรัฐฯ อยางจริงจัง ตลอดจนแนวโนมการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐฯ อยางตอเนื่องใน

ขณะที่อัตราดอกเบี้ยในกลุมยูโรโซนมีแนวโนมจะอยูในระดับต่ําตอไป อันจะสงผลใหอัตราดอกเบี้ยของกลุมประเทศยูโร
แตกตางกับอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ มากขึ้น จะเปนปจจัยสนับสนุนการแข็งคาของเงินดอลลาร สรอ. สหรัฐ และสงผลให
เงินยูโรมีแนวโนมออนคาลงไดในระยะตอไป
สหราชอาณาจักร


ทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบายและอัตราเงินเฟอ ธนาคารอังกฤษตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไวที่ระดับรอย
ละ 4.75 ตอป ติดตอกันเปนเดือนที่ 5 ในการประชุมครั้งที่ผานมา (12 ม.ค.) หลังจากที่มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
อยางตอเนื่องตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2546 ถึงสิงหาคม 2547 จากระดับรอยละ 3.5 ตอป มาอยูที่ระดับรอยละ 4.75
ตอป สําหรับอัตราเงินเฟอของอังกฤษในเดือนธันวาคม 2547 อยูที่รอยละ 1.6 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปกอน ซึ่ง
เปนการขยายตัวสูงสุดในรอบ 6 เดือน และมีแนวโนมจะสูงขึ้นสูระดับเปาหมายที่รอยละ 2 ภายในเวลา 2 ป อัตราเงิน
เฟอที่สูงขึ้นดังกลาวและภาวะเศรษฐกิจอังกฤษที่มีแนวโนมขยายตัวอยางแข็งแกรง สงผลใหตลาดเปลี่ยนแปลงการ
คาดการณ ว า อั ต ราดอกเบี้ ย อั ง กฤษจะมี ก ารปรั บ ลดลง เป น การคาดการณ ก ารปรั บ ขึ้ น อั ต ราดอกเบี้ ย ในป 2548
อยางไรก็ตาม ราคาที่อยูอาศัยที่ยังมีการปรับลดลงอยางตอเนื่อง สงผลใหนักลงทุนคาดการณวาธนาคารอังกฤษจะ
ชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายออกไปอยางนอยในชวงครึ่งแรกของป 2548

 ค า เงิ น ปอนด ส เตอลิ ง ในช ว งต น ป 2548 เงิ น ปอนด
สเตอลิงเทียบกับดอลลาร สรอ. มีทิศทางออนคาลงอยาง
อัต ราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร สรอ.
$/₤
เทียบกับ ปอนดสเตอลิง
ตอเนื่องจากปลายป 2547 แมวาเงินดอลลาร สรอ. จะมี
2.00
ทิ ศ ทางอ อ นค า ลงเมื่ อ เที ย บกั บ เงิ น สกุ ล หลั ก อื่ น ๆ แต
1.95
1.90
แนวโนมอัตราดอกเบี้ย Fed Fund Rate ที่คาดวาจะมีการ
1.85
ปรับสูงขึ้นตลอดป 2548 ในระดับที่อาจสูงกวาที่ตลาดเคย
1.80
1.75
คาดการณไว เทียบกับอัตราดอกเบี้ยอังกฤษซึ่งตลาดคาด
1.70
วาอยูในระดับสูงสุดแลวหรืออาจไมมีการปรับขึ้นอีกอยาง
1.65
นอยในชวงครึ่งแรกของป 2548 เปนปจจัยสําคัญที่กดดัน
เงินปอนดใหออนคาลง อยางไรก็ตาม ปจจัยพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจของอังกฤษที่ยังคงมีการขยายตัวในระดับสูง จะชวยสนับสนุนใหเงินปอนดไมออนคาลงมากนัก
2-ม.ค.-47

16-มี.ค.-47 25-พ.ค.-47

5-ส.ค.-47

18-ต.ค.-47 29-ธ.ค.-47

ญี่ปุน
 ทิศ ทางอั ตราดอกเบี้ ย นโยบายและอั ตราเงิ นเฟ อ อั ต รา
อัต ราดอกเบี้ยที่แทจริง
ดอกเบี้ยนโยบายของญี่ปุนทรงตัวอยูที่ระดับรอยละ 0.1 มา 8.00รอยละ
ตั้ ง แต เดื อ นกัน ยายนป 2544 และธนาคารกลางญี่ ปุน ยัง คง 6.00
ยื น ยั น ที่ จ ะดํ า เนิ น นโยบายการเงิ น แบบผ อ นคลายอย า ง 4.00
ตอเนื่องเพื่อเพิ่มเสถียรภาพในระบบการเงินและแกไขปญหา 2.00
เงินฝดที่เปนปญหาเรื้อรังของประเทศโดยการเพิ่มปริมาณเงิน 0.00
-2.00
ในระบบเศรษฐกิจและคงอัตราดอกเบี้ยไวที่ระดับใกลรอยละ 0 -4.00
สหรัฐฯ
กลุมยูโร
จนกวาจะแนใจวาอัตราเงินเฟอพื้นฐานของญี่ปุนจะขยายตัว
อังกฤษ
ญี่ป ุน
จีน
ติดตอกันเปนระยะเวลาหลายเดือน ทั้งนี้ แมวาภาวะเงินฝด
เริ่มมีสัญญาณผอนคลายลงเล็กนอยในชวงปลายไตรมาสสี่ของป 2547 แตระดับราคาสินคาเริ่มปรับตัวลดลงอีกครั้งใน
เดือนมกราคม นอกจากนี้ ธนาคารกลางญี่ปุนยังคาดวาอัตราเงินเฟอในปงบประมาณ 2548 อาจจะอยูต่ํากวาที่เคย
คาดการณไ ว ที่ร ะดับรอยละ 0.1 เนื่องจากการขยายตั วของเศรษฐกิจ ญี่ปุน มีแ นวโนมชะลอตั วลง จึงคาดว าอัตรา
ม.ค./45

ก.ค.

ม.ค./46

ก.ค.

ม.ค./47

ก.ค.

ดอกเบี้ยญี่ปุนจะอยูในระดับต่ําตอไปอยางนอยในชวงครึ่งแรกของป 2548 อยางไรก็ตาม ภาวะเงินฝดภายในประเทศ
ทําใหอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง (Real interest rate) ของญี่ปุนไมไดอยูในระดับต่ํามากนัก โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับ
อัตราดอกเบี้ยที่แทจริงของประเทศอื่นๆ ที่มีอัตราเงินเฟอในระดับสูงกวา
 คาเงินเยน เงินเยนในชวงป 2548 มีทิศทางแข็งคาขึ้นตอเนื่องจากปลายป 2547 เมื่อเทียบกับเงินดอลลาร สรอ. โดย
เงินเยนปรับแข็งคาที่สุดในรอบ 5 ป ที่ระดับ 101.69 เยนตอดอลลาร สรอ. ในวันที่ 17 ม.ค. จากการคาดการณการปรับ
ขึ้นคาเงินหยวน ซึ่งสงผลใหเงินในภูมิภาคเอเชียมีทิศทางแข็งคาขึ้นเปนลําดับ อยางไรก็ตาม เงินเยนแข็งคาในอัตราที่
นอยกวาเมื่อเทียบกับการแข็งคาของเงินยูโรเทียบกับดอลลาร สรอ. เนื่องจากธนาคารญี่ปุนไดเขาแทรกแซงคาเงินเยน
เปนระยะ พรอมทั้งยืนยันวาจะเขาแทรกแซงเงินเยนอยางตอเนื่องเพื่อไมใหเงินเยนแข็งคาเกินกวาปจจัยพื้นฐานจน
สงผลกระทบตอภาคการส งออกและปญ หาเงิน ฝดซึ่งเป น ปญ หาสํา คั ญ ของญี่ปุน ทั้งนี้ แนวโน ม การเปลี่ ย นแปลง
นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนของจีน และความพยายามเพื่อแกไขปญหา Twin deficits ของสหรัฐฯ เปนปจจัยสําคัญที่จะ
สงผลตอการเคลื่อนไหวของคาเงินเยนในระยะตอไป
สาธารณรัฐประชาชนจีน


ทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบายและอัตราเงินเฟอ ธนาคารจีนเริ่มมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเปนครั้งแรกใน
รอบ 9 ป ในเดือนตุลาคม 2547 จากระดับรอยละ 5.31 ตอป มาอยูรอยละ 5.58 ตอป เพื่อชะลอการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและปองกันความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟอที่ป รับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอัตราเงิน เฟอในเดือน
มิถุนายนถึงกันยายนอยูในระดับสูงถึงกวารอยละ 5 พรอมกันนี้ธนาคารกลางจีนไดยกเลิกมาตรการกําหนดอัตราเงิน
ฝากขั้ น ต่ํ า และมาตรการกํ า หนดเพดานอั ต ราเงิ น ให กู ยื ม ของธนาคารพาณิ ช ย เ พื่ อ ให อั ต ราดอกเบี้ ย ในตลาดเงิ น
เคลื่อนไหวตามกลไกตลาดมากขึ้น อยางไรก็ตาม การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยดังกลาวถูกวิพากษวิจารณวาเกิดขึ้นชากวา
ที่ควรจะเปนและอาจมีผลเพียงเล็กนอยในการลดความรอนแรงทางเศรษฐกิจของจีน แตคาดวาการปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายในครั้งนี้จะสงผลตอการคาดการณของประชาชนจีนตอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ซึ่งจะ
สงผลกระทบตอพฤติกรรมการบริโภคและลงทุนตอไป ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยนโยบายของจีนมีแนวโนมปรับสูงขึ้นอีกในป
2548 เนื่องจากจีนยังคงมีความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟอซึ่งเกิดจากการขยายตัวของการลงทุนในสินทรัพยถาวร และ
อัตราดอกเบี้ย Fed Fund Rate ของสหรัฐฯ ที่มีแนวโนมปรับสูงขึ้นตลอดป 2548

 คาเงินหยวน คาเงินหยวนของจีนถูกผูกติดกับเงินดอลลาร สรอ. ที่ระดับ 8.276 – 8.280 หยวนตอดอลลาร สรอ. มา
เปนเวลากวาหนึ่งทศวรรษ ซึ่งในปจจุบันคาเงินหยวนที่ระดับดังกลาวถูกมองวาอยูในระดับที่ต่ําเกินจริง ทําใหจีน
ไดเปรียบประเทศคูคาในตลาดโลกและมีการเกินดุลการคาเปนจํานวนมาก นานาประเทศโดยเฉพาะสหรัฐฯ และสหภา
พยุโรปซึ่งมีการขาดดุลการคากับจีนในระดับสูงจึงมีการเรียกรองใหทางการจีนปลอยใหเงินหยวนเคลื่อนไหวตามกลไก
ตลาดหรือมีการปรับแข็งคาขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร สรอ. นอกจากนี้ การคาดการณการปรับขึ้นคาเงินหยวนเมื่อเทียบ
กับดอลลาร สรอ. สงผลใหมีเงินทุนไหลเขาจากตางประเทศเพื่อเก็งกําไรคาเงินหยวนเปนจํานวนมาก ซึ่งเปนปจจัย
เสี่ยงสําคัญที่จะกดดันการปรับขึ้นคาเงินหยวนของทางการจีนอีกทางหนึ่ง โดยยอดเงินทุนสํารองเงินตราตางประเทศ
ของจีนในป 2547 ที่เพิ่มขึ้นถึงกวา 2 แสนลานดอลลาร สรอ. จากปกอนหนา มีสาเหตุสวนหนึ่งจากเงินทุนไหลเขา
ดังกลาว อยางไรก็ตาม การปรับเปลี่ยนนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนดังกลาวจะขึ้นอยูกับการตัดสินใจของจีนเปนหลัก โดย
เจาหนาที่ระดับสูงของจีนกลาวในชวงปลายเดือนมกราคมวาจีนยังไมพรอมที่จะลอยตัวคาเงินหยวนในระยะนี้ เนื่องจาก
ระบบการเงินของจีนยังไมแข็งแกรงพอที่จะรองรับความผันผวนของระบบอัตราแลกเปลี่ยนใหม ทั้งนี้ คาดวาการปรับ
คาเงินหยวนในระยะแรกจะเปนไปในรูปแบบของการผูกคาเงินหยวนในระบบตะกราเทียบกับเงินสกุลหลักหลายสกุล
หรือการปรับชวงความเคลื่อนไหว (band) ของคาเงินหยวนเทียบกับดอลลาร สรอ. แตคาดวาการปรับชวงเคลื่อนไหว
ดังกลาวจะสงผลใหเกิดการเก็งกําไรจนกระทั่งคาเงินหยวนอยูที่ระดับสูงสุดของ band

