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 ขอ้มลูตาม "รายงานความเป็นสากลของสกลุเงินหยวน ประจ าปี 2020" ของธนาคารกลางจีน (中国央行

《2020年人民币国际化报告》) เผยวา่ ปัจจบุนั ธนาคารกลางของประเทศตา่งๆ ทั่วโลก ซึง่ถือครองสินทรพัยส์กลุ
เงินหยวนเป็นทนุส ารองระหวา่งประเทศ มีถึง 70 กว่าแห่ง  บทบาทเงินหยวนในการเป็นสกลุเงินสากลยงัสะทอ้นจาก
ความนิยมในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศและการช าระบญัชีระหวา่งประเทศ โดยปี 2019 ตลาดแลกเปลี่ยน
เงินตราฯ มีเงินหยวน 284,000 ลา้นUSD คิดเป็นสดัสว่น 4.3% จดัอยู่ในอนัดบั 8 ของสกลุเงินที่นิยมแลกเปลี่ยนกนั 
ส าหรบัการช าระบญัชีระหวา่งประเทศผ่านสกลุเงินหยวน มี 19.67 ลา้นลา้นUSD คิดเป็นสดัสว่น 1.76% จดัอยู่ใน
อนัดบั 6 ของสกลุเงินที่นิยมใชช้ าระบญัชี เพิ่มขึน้จากปี 2018  ถึง 24.1%  ( อนัดบั 1 ถึง 5  ไดแ้ก ่ ดอลลารส์หรฐั ยโูร 
เยน ปอนดส์เตอรล์ิง และดอลลารแ์คนาดา ) 

ขณะท่ีขอ้มลูของ IMF ชีว้า่  ทนุส ารองระหวา่งประเทศทั่วโลก ณ สิน้ปี 2019 อยู่ที่ 11.08 ลา้นลา้นUSD เป็น
สินทรพัยส์กลุเงินหยวน 217,670 ลา้นUSD คิดเป็นสดัสว่น 1.96% มากกวา่สินทรพัยส์กลุเงินดอลลารแ์คนาดาที่มี
สดัสว่น 1.88%  ท าใหเ้งินหยวนขยบัขึน้เป็นสกลุเงินอนัดบั 5 ที่ธนาคารกลางตา่งๆ นิยมถือครองไวเ้ป็นทนุส ารองฯ รอง
จากดอลลารส์หรฐั ยโูร ปอนดส์เตอรล์ิง และเยน  หากพิจารณาเฉพาะสว่นของ SDRs  ( Special Drawing Rights ) 
สดัสว่นสกลุเงินหยวนมีถึง 10.54% สวนทางกบัสนิทรพัยส์กลุเงินดอลลารส์หรฐัฯ ในทนุส ารองฯ ทั่วโลก ซึง่ทยอยปรบั
ลดจาก 66% ในปี 2014 เป็น 61.78% ในปี 2019   

การช าระคา่สินคา้และบรกิารระหวา่งประเทศผ่านสกลุเงินหยวน อาศยัศนูยก์ลางเงินหยวนนอกประเทศจีน               
( Offshore RMB Center ) ซึง่กระจายอยู่ทั่วโลกเป็นแหลง่แลกเปลี่ยนเงนิหยวน การจดัตัง้ศนูยก์ลางเงินหยวนนอก
ประเทศจีน ชว่ยอ านวยความสะดวกและลดความเสี่ยงของอตัราแลกเปลี่ยน ทัง้นีศ้นูยก์ลางเงินหยวนนอกประเทศจีน
สว่นใหญ่กระจายอยู่ในทวีปเอเชียและยโุรป  ในทวีปเอเชีย ไดแ้ก่ ฮ่องกง มาเก๊า ไทเป สิงคโปร ์กวัลาลมัเปอร ์กรุงเทพฯ  
โซล ฯลฯ  โดยที่ฮ่องกงเป็นศนูยก์ลางเงินหยวนนอกประเทศจีนท่ีใหญ่ที่สดุของโลก ในทวีปยโุรป ไดแ้ก่ ลอนดอน 
แฟรงกเ์ฟิรต์ ปารสี ลกัเซมเบิรก์ ฯลฯ ยโุรปเป็นศนูยก์ลางเงินหยวนนอกประเทศจีนที่ส  าคญัรองจากเอเชีย ตามขอ้มลู
ของธนาคารกลางจีน ณ สิน้ปี 2019 ศนูยก์ลางเงินหยวนนอกประเทศจีนมีปรมิาณเงินหยวนไหลเขา้ออก คิดเป็น
สดัสว่น ดงันี ้  ไดแ้ก่  ฮ่องกง 44.9%   สงิคโปร ์10.3%  เยอรมนั 3.4%  ไตห้วนั 3.3%  มาเก๊า 3.2%  ญ่ีปุ่ น 3.1%  
องักฤษ 3.0%  เกาหลีใต ้2.3%  สหรฐัอเมรกิา 1.7%  เนเธอรแ์ลนด ์1.3%  สวิตเซอรแ์ลนด ์1.3%  ไอรแ์ลนด ์1.0% และ
ที่อื่นๆ 1.2 % ตามล าดบั   

การที่ธนาคารกลางของหลายประเทศปรบัเพิ่มสดัสว่นการถือครองสินทรพัยส์กลุเงินหยวน ไม่เพียงเพราะเงนิ
หยวนมีความส าคญัมากขึน้เม่ือจีนมีบทบาทในเวทีการเมืองและเศรษฐกิจโลก จีนเป็นประเทศท่ีมีขนาดเศรษฐกิจ
ใหญ่เป็นอนัดบั 2  สง่ออกมากเป็นอนัดบั 1  น าเขา้มากเป็นอนัดบั 2  และมีสดัสว่นการคา้ระหวา่งประเทศ คิดเป็น 11% 
ของโลก  ขอ้มลูปี 2019  จีนมีมลูค่าสง่ออกและน าเขา้รวม 3.15 ลา้นลา้นUSD เพิ่มขึน้ 3.4% จากปี 2018  จ าแนกเป็น

เงินหยวน .. ความนิยมในเวทีการคา้และตลาดการเงินโลก   
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มลูค่าสง่ออก 1.72  ลา้นลา้นUSD  เพิ่มขึน้ 5%  มลูค่าน าเขา้ 1.43 ลา้นลา้นUSD  เพิ่มขึน้ 1.6%  แต่อีกหนึ่งปัจจยั
ส าคญั คือ จีนไดเ้ปิดกวา้งภาคการเงินและการลงทนุ เช่น การอนญุาตใหบ้รษัิทตา่งชาติด าเนินธุรกิจตราสารหนีใ้น
ตลาดตราสารหนีร้ะหวา่งธนาคารของจีน การปรบัลดทนุจดทะเบียนการเปิดสาขาธนาคารต่างชาติในจีน และการปรบั
เพิ่มสดัสว่นการถือครองหุน้โดยทนุตา่งชาติในบรษัิทประกนัภยัไดเ้กินกวา่ 25% เป็นตน้ ท าใหเ้งินทนุตา่งชาติไหลเขา้
ตลาดเงินและตลาดทนุของจีนมากขึน้  ตามขอ้มลูของ IMF  ปี 2019 มีเงินทนุตา่งชาติเขา้ลงทนุในตลาดทนุและตลาด
ตราสารหนีข้องจีน 1.344 แสนลา้นUSD  คิดเป็น 58% ของเงินลงทนุในตลาดเกิดใหม่ทั่วโลก  และคาดว่า ปี 2021 ถึง 
ปี 2030 จะมีเงินทนุตา่งชาตไิหลเขา้จีน 2-3 แสนลา้นUSD ต่อปี   

มอรแ์กน สแตนลีย ์ คาดการณอ์ีกสิบปีขา้งหนา้ เงินหยวนจะเป็นสกลุเงินอนัดบั 3 ที่ธนาคารกลางตา่งๆ ถือ
ครองไวเ้ป็นทนุส ารองฯ  ปัจจบุนัทนุส ารองฯ รวมทั่วโลก มีสดัสว่นสินทรพัยใ์นรูปสกลุเงินหยวนประมาณ 2%  คาดวา่
เม่ือถึงปี 2030 จะเพิ่มเป็น 5% - 10% โดยสดัสว่นสนิทรพัยใ์นรูปสกลุเงินหยวนจะมีมากกวา่สกลุเงินปอนดส์เตอรล์ิง
และเยน   

 

 

ปี 1949 ถึง ปี 1978  จีนด าเนินนโยบายเศรษฐกิจวางแผนจากสว่นกลางและใชร้ะบบอตัราแลกเปลี่ยนแบบ
คงที่ ( Fixed Exchange Rate )  โดยปี 1949 ถึง ปี 1972  ผกูคา่เงินหยวนกบัปอนดส์เตอรล์ิง   ปี 1972 ถึง ปี 1978 ผกู
ค่าเงินหยวนกบัระบบตะกรา้เงินท่ีอา้งอิงกบัค่าเงินสกลุหลกัหลายสกลุ    

ปี 1978 จีนรเิริม่นโยบายเปิดประเทศและปฏิรูปเศรษฐกิจ ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศและรายไดเ้ฉลี่ยตอ่
ประชากรเพิ่มขึน้ตอ่เนื่องตลอดช่วงสองทศวรรษ รวมทัง้มีการพฒันาเทคโนโลยีและภาคการเงิน  ต่อมาปลายปี 2001 
จีนเขา้เป็นสมาชิกองคก์ารการคา้โลก ในช่วงเวลาดงักลา่วการคา้ระหวา่งประเทศขยายตวั มีการลงทนุจากตา่งชาติ
มากขึน้ ขณะที่นกัลงทนุจีนก็ลงทนุในต่างประเทศเพิ่มขึน้เช่นกนั  การพฒันาทางเศรษฐกิจและการคา้ระหวา่งประเทศ
เป็นแรงผลกัดนัใหจี้นเริม่นโยบายสง่เสรมิเงินหยวนเป็นสกลุเงินสากล โดยในปี 2003 อนญุาตใหธ้นาคารในฮ่องกงเปิด
บรกิารเงินฝากสกลุหยวน  อย่างไรก็ตาม ระหว่างปี 1978 ถึง ปี 2005 จีนยงัคงใชอ้ตัราแลกเปลี่ยนแบบคงที่ โดยผกู
ค่าเงินหยวนกบัดอลลารส์หรฐั  ต่อมาวนัท่ี 21 กรกฎาคม ปี 2005 จีนไดน้ าระบบอตัราแลกเปลี่ยนแบบลอยตวัภายใต้
การจดัการ ( Managed Floating Exchange Rate System ) มาใชแ้ทนระบบอตัราแลกเปลี่ยนแบบคงที่    

{ ระบบอตัราแลกเปลี่ยนแบบคงที่ คือ การผกูคา่เงนิหยวนกบัสกลุเงินหลกัเพียงสกลุเดียวหรอืหลายสกลุใน
ตะกรา้เงนิ โดยเป็นอตัราแลกเปลี่ยนฯ คงที่ ส  าหรบัระบบอตัราแลกเปลี่ยนแบบลอยตวัภายใตก้ารจดัการ คือ การผกู
ค่าเงินหยวนกบัตะกรา้เงนิ ธนาคารกลางจีนจะประกาศอตัราอา้งอิงคา่เงนิหยวนรายวนัในช่วงเชา้ของทกุวนั และ
ควบคมุไม่ใหค้่าเงินหยวนผนัผวนเกินกรอบที่ก าหนด เฉลี่ยบวก/ลบไมเ่กิน 2% } 

ก่อนเปลี่ยนแปลงระบบอตัราแลกเปลี่ยน จีนก าหนดคา่เงนิหยวนไวท้ี่ 8.2765 หยวน ต่อ 1 USD เม่ือ
เปลี่ยนเป็นระบบอตัราแลกเปลี่ยนแบบลอยตวัภายใตก้ารจดัการ  ค่าเงินหยวนแข็งค่าขึน้อย่างตอ่เนื่องจาก 8.2765 

การผลักดันเงนิหยวนสู่สกุลเงนิสากล

สากล ： 
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หยวน ต่อ 1 USD ( 01/07/2005 ) เป็น 6.7858 หยวน ต่อ 1 USD  ( 01/07/2010)   จีนพยายามผลกัดนัเงนิหยวนให้
เป็นที่ยอมรบัในทางการคา้ระหวา่งประเทศ เพื่อกา้วสูส่กลุเงินสากลต่อไป  โดยในปี 2008 จีนสง่เสรมิใหใ้ชเ้งินหยวน
ช าระบญัชีการคา้ขา้มชายแดน โดยเฉพาะการคา้ชายแดนระหว่างจีนกบัอาเซียน และขยายสูก่ารคา้กบัประเทศเพื่อน
บา้นอื่นๆ  จากนัน้ในปี 2011 อนญุาตใหบ้รษัิทตา่งชาติลงทนุในจีนดว้ยสกลุเงินหยวน สง่เสรมิบรษัิทของจีนใชส้กลุเงิน
หยวนช าระบญัชีการคา้ระหวา่งประเทศ ออกพนัธบตัรสกลุเงินหยวนในฮ่องกง อนญุาตใหใ้ชเ้งินหยวนช าระหนี้
ต่างประเทศ  และใหส้ถาบนัการเงินต่างชาติลงทนุในตลาดตราสารหนีร้ะหวา่งธนาคารของจีน  ฯลฯ       

การผลกัดนัเงนิหยวนเป็นสกลุเงินสากลด าเนินอย่างเป็นขัน้ตอน เริม่จากสง่เสรมิใหใ้ชเ้งินหยวนช าระบญัชี
การคา้ระหวา่งประเทศ เป็นสื่อกลางการลงทนุในตลาดทนุและเป็นเงินทนุส ารองระหวา่งประเทศ เงินหยวนมีบทบาท
เป็นสกลุเงินสากลมากขึน้จากบทบาทของจีนในเวทีเศรษฐกิจและการเมืองโลก เห็นไดจ้ากในสภาวะเศรษฐกิจชะลอ
ตวั ปรมิาณการน าเขา้และสง่ออกของจีนเติบโตลดลง แต่บญัชีเดินสะพดัมีธุรกรรมที่ผ่านสกลุเงินหยวน 6 ลา้นลา้น
หยวน โดยมีสดัสว่นสนิคา้โภคภณัฑป์ระเภทพลงังานและโลหะอตุสาหกรรมมากขึน้ ส  าหรบัการช าระบญัชีการคา้
ระหวา่งประเทศทั่วโลก มีสดัสว่นของเงินหยวน 2.41% เพิ่มขึน้ 17.9% เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2018  ดา้นมลูค่าธุรกรรม
การเงินทั่วโลก การลงทนุโดยตรงและสินเช่ือระหวา่งประเทศ มีสดัสว่นของเงินหยวน 4.72% เพิ่มขึน้ 15.2% เม่ือ
เปรียบเทียบกบัปี 2018  รวมทัง้ธนาคารกลางของประเทศตา่งๆ ถือครองสินทรพัยใ์นรูปสกลุเงินหยวนทัง้ทางตรงและ
ทางออ้มไวเ้ป็นทนุส ารองฯ  เพิ่มขึน้    
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