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• ล่าสุด เงนิบาทแตะระดับอ่อนค่าสุดในรอบเกือบ 16 ปีคร้ังใหมท่่ามกลางสัญญาณการเร่งปรับขึน้
อัตราดอกเบีย้นโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ทัง้นีเ้งินบาทอ่อนค่าทดสอบแนว 37.20 บาท
ต่อดอลลารฯ์ ซึ่งเป็นนบัเป็นระดบัอ่อนค่าสดุนบัตัง้แต่เดือนตลุาคม 2549 หรืออ่อนค่าสดุในรอบเกือบ 16 ปี 
อย่างไรก็ดี ภาพรวมการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทนบัตัง้แต่ตน้ปี 2565 ยงัคงเป็นทิศทางที่สอดคลอ้งและ
เกาะกลุม่ไปกบัทิศทางค่าเงินหยวนและสกุลเงินอ่ืนๆในภูมิภาค โดยเงินบาทอ่อนค่าลงประมาณ 10% เมื่อ
เทียบกบัเงินดอลลารฯ์ เป็นอนัดบั 5 ในเอเชีย ตามหลงัเงินเยนญ่ีปุ่ น เงินวอนเกาหลีใต ้เงินเปโซฟิลิปปินส ์
และเงินดอลลารไ์ตห้วันตามล าดับ ซึ่งศูนยว์ิจัยกสิกรไทย มองว่า การอ่อนค่าของทุกสกุลเงินใน
เอเชียทีก่ระจายเป็นวงกว้าง สะท้อนว่า ชนวนส าคัญมาจากเร่ืองของเงนิดอลลารฯ์ ทีแ่ข็งค่าอย่าง
มากตามจังหวะการคุมเข้มนโยบายการเงนิแบบแข็งกร้าวของเฟด  
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• เงินบาททดสอบแนว 37.20 บาทต่อดอลลาร์ฯ ซ่ึงเป็นระดับอ่อนคา่สุดในรอบ

เกือบ 16 ปีคร้ังใหม่ทา่มกลางสัญญาณการเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบ้ียนโยบาย

ของธนาคารกลางสหรฐัฯ (เฟด)  

• อย่างไรก็ด ีการอ่อนค่าของเงินบาทยังสอดคล้องกับสกุลเงินในเอเชีย ซ่ึงเป็น

ตัวบ่งชีว้า่ ชนวนส าคัญของแรงกดดันด้านอ่อนคา่นั้นมาจากเร่ืองของเงนิ

ดอลลาร์ฯ ที่แข็งคา่อย่างมาก ซ่ึงแตกต่างจากในช่วงวกิฤตต้มย ากุง้ ซ่ึงมทีี่มา

จากปัญหาเร้ือรังของเศรษฐกิจภายใน  

• ผู้ประกอบการอาจต้องติดตามสถานการณ์เงินบาทซ่ึงยังคงมีโอกาสเคลื่อนไหว

ในกรอบที่ผันผวนในช่วงที่เหลือของปีอย่างใกล้ชิด เนื่องจากตลาดการเงินยัง

อาจต้องใช้เวลาในการติดตามสถานการณ์เงินเฟ้อของสหรัฐฯ เพ่ือตกผลึก

มุมมองเร่ืองดอกเบ้ีย โดยเฉพาะจุดส้ินสุดของวัฏจักรการปรับขึ้นดอกเบ้ียของ

สหรัฐฯ ซ่ึงหากแนวโน้มการปรับขึ้นดอกเบ้ียของเฟดมีความชัดเจนมากขึ้นแล้ว 

ก็น่าจะช่วยให้แรงกดดันด้านอ่อนค่าที่มีต่อเงินบาทและสกุลเงินอ่ืนในภูมิภาค

ทยอยคลี่คลายลงตามล าดับ 

เงินบาทแตะระดับอ่อน

ค่าสุดในรอบเกือบ 16 

ปีครั้งใหม่ ... แรง

กดดันส าคัญยังมาจาก

เรื่องดอลลาร์ฯ 
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• คงต้องยอมรับว่า ความผันผวนของเงินบาท รวมถึงสกุลเงินเอเชียในภาพรวมในปีนี้ มีสาเหตุ
ส าคัญมาจากความไม่แน่นอนของจังหวะการปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟดที่ปรับเปล่ียนเร็วใน
ระหว่างรอบการประชุม มากกว่าปัจจัยทางดา้นปัญหาเศรษฐกิจ โดยแนวโนม้เศรษฐกิจไทยในเวลานี ้
ก าลงัอยู่ในช่วงของการเริ่มทยอยฟ้ืนตวัขึน้ ดังน้ัน สถานการณเ์งินบาทในปัจจุบันจึงมีความแตกต่าง

ไปจากสถานการณ์ในช่วงวิกฤตต้มย ากุ้งปี 2540 ที่ผ่านมา ซึ่งในช่วงเวลานัน้เศรษฐกิจไทยเผชิญ
ปัญหาเรือ้รงัจากความไม่สมดลุหลายดา้นพรอ้มกนัและตอ้งใชเ้วลานานกว่าที่จะคลี่คลายลง นอกจากนี้ 
เข้าใจว่า ธปท. ยังคงติดตามสถานการณข์องเงินบาทอย่างใกล้ชิดและใช้เคร่ืองมือที่เหมาะสม
อย่างระมัดระวัง เพ่ือดูแลเสถียรภาพของค่าเงนิ 

• อย่างไรก็ดี หากต่อภาพไปในช่วงทีเ่หลือของปี ศูนยว์ิจัยกสิกรไทย มองว่า เงนิบาทยังคงมีโอกาส
เคล่ือนไหวในกรอบที่ผันผวน ซึ่งเป็นประเด็นที่ผูป้ระกอบการตอ้งระมดัระวงัและควรเลือกใชเ้ครื่องมือ 
(อาทิ สญัญาฟอรเ์วิรด์ หรือออปชั่น) เพื่อปิดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เพราะคงต้องยอมรับว่า 
ตลาดการเงินยังคงต้องใช้เวลาอีกระยะในการติดตามสถานการณเ์งินเฟ้อและประเด็นแวดล้อม
อื่นๆ ของสหรัฐฯ เพ่ือให้มีข้อมูลเพียงพอที่จะตกผลึกมุมมองในเร่ืองดอกเบีย้ของสหรัฐฯ ทั้งใน
เร่ืองแนวโน้มและจุดสิ้นสุดของวัฏจักรการปรับขึ้นดอกเบี้ยในรอบนี้ได้อย่างชัดเจน ซึ่งหาก
มมุมองในเรื่องแนวโนม้การปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้นโยบายของเฟดมีความชัดเจนมากขึน้แลว้ ก็น่าจะช่วย
ใหแ้รงกดดนัดา้นอ่อนค่าที่มีต่อเงินบาทและสกลุเงินอ่ืนในภมูิภาคทยอยคลี่คลายลงไปไดต้ามล าดบั 
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Baht 
per US dollar

Yuan
per US dollar

                                  

                    

21-Sep-2022 End of YTD-2022

4:50 PM 2021 %Chg.

EUR/USD 0.9929 1.1325 -12.3

GBP/USD 1.1347 1.3497 -15.9

USD/JPY 143.89 115.11 -20.0

USD/CHF 0.9635 0.9125 -5.3

USD/THB 37.16 33.41 -10.1

USD/KRW 1,395.79 1,187.93 -14.9

USD/TWD 31.47 27.67 -12.1

USD/SGD 1.4128 1.3497 -4.5

USD/PHP 58.00 50.98 -12.1

USD/IDR 14,997 14,210 -5.2

USD/MYR 4.5535 4.1528 -8.8

USD/INR 79.96 74.30 -7.1

USD/CNY 7.0450 6.3561 -9.8

Dollar Index 110.52          95.67            +15.5

Source: Bloomberg, KResearch 

รายงานวิจัยน้ีจัดท าโดย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จ ากัด (KResearch) เพ่ือเผยแพร่เป็นการท่ัวไป โดยอาศัยแหล่งข้อมูลสาธารณะ หรือ ข้อมูลท่ีเชื่อว่ามีความ

น่าเชื่อถือท่ีปรากฏขณะจัดท า ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงได้ในแต่ละขณะเวลา ท้ังน้ี KResearch มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ความเหมาะสม ความครบถ้วนสมบูรณ์ หรือความเป็น

ปัจจุบันของข้อมูลดังกล่าว และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือชี้ชวน เสนอแนะ ให้ค าแนะน า หรือจูงใจในการตัดสินใจเพ่ือด าเนินการใดๆ แต่อย่างใด ดังน้ัน ท่านควรศึกษาข้อมูลด้วยความระมัดระวัง

และใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจใดๆ KResearch จะไม่รับผิดในความเสียหายใดท่ีเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว  

ข้อมูลใดๆ ท่ีปรากฎในรายงานวิจัยน้ีถือเป็นทรัพย์สินของ KResearch และ/หรือบุคคลท่ีสาม (แล้วแต่กรณ)ี การน าข้อมูลดังกล่าว (ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน) ไปใช้ต้องแสดงข้อความถึง

สิทธิความเป็นเจ้าของแก่ KResearch และ/หรือบุคคลท่ีสาม (แล้วแต่กรณี) หรือแหล่งท่ีมาของข้อมูลน้ันๆ ท้ังน้ี ท่านจะไม่ท าซ ้า ปรับปรุง ดัดแปลง แก้ไข ส่งต่อ เผยแพร่ หรือกระท าใน

ลักษณะใดๆ เพ่ือวัตถุประสงค์ในทางการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้า เป็นลายลักษณ์อักษรจาก KResearch และ/หรือบุคคลท่ีสาม (แล้วแต่กรณี) 
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