
The introduction of the Euro on Investment 

ผลกระทบจากการใช้เงนิยูโรท่ีมีต่อการลงทุน 

 

 ส าหรับการศกึษาถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งการใช้เงินตราสกลุเดียวกนั (Common currency) กบั

การลงทนุนัน้ ถือเป็นประเดน็ท่ีนา่สนใจอยา่งมากโดยเฉพาะในกลุม่ประเทศสมาชิก EMU (Economic and 

Monetary Union) แตย่งัไมค่อ่ยมีงานศกึษาเชิงประจกัษ์มากเทา่ใดนกั  เม่ือเทียบกบัการศกึษาผลกระทบท่ี

มีตอ่การค้าระหวา่งประเทศ เน่ืองจากประเดน็ด้านการลงทนุนัน้ มี ความจ ากดัด้านข้อมลู และวิธี ท่ีใช้ใน

การศกึษาท่ียงัไมไ่ด้รับการพฒันาท่ีดีพอ 

อยา่งไรก็ตาม การน าเงินยโูรมาใช้ สามารถสง่ผลกระทบตอ่พฤตกิรรมการลงทนุได้ใน 2 ประการ  

คือ (1) ความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียน ส า หรับการลงทนุใน เขต EMU นัน้หมดไป เพราะทกุประเทศ

สมาชิก EMU จะใช้เงินสกลุยโูรเหมือนกนั สง่ผลให้ต้นทนุตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทนุ ไมว่า่จะเป็นต้นทนุ

ด้านข้อมลูขา่วสาร (information cost) และต้นทนุการด าเนินธุรกรรม (transaction cost) ลดลงได้ (2) การ

รวมกลุม่ในระดบัท่ีสงูขึน้ของตลาดการเงินในยโุรป ท าให้ผลตอบแทนของประเทศ สมาชิก EMU มี

ความสมัพนัธ์กนัในระดบัท่ีสงู หรือใกล้เคียงกนัมากขึน้ ซึง่ผลกระทบด้านนีเ้อง อาจเป็นสาเหตท่ีุท าให้ มีการ

โยกย้ายการลงทนุไปยงัประเทศตา่งๆ หรือปรับสดัสว่นการลงทนุใน EMU และประเทศอ่ืนๆ เพิ่มมากขึน้  

 ทัง้นี ้งานศกึษาโดยสว่นใหญ่ พบวา่ การน าเงินตราสกลุเดียวกนั ซึง่ก็คือ เงินยโูร มาใช้ในเขต EMU 

นัน้ สง่ผลกระทบตอ่การลงทนุ อยา่งน้อย 3 ประการ ได้แก่  การลงทนุโดยตรงจากตา่งประเทศ (FDI: 

Foreign Direct Investment) การลงทนุในหลกัทรัพย์ และการลงทนุแบบควบรวมกิจการ (M&A: Merger 

and Acquisition)  

 ประการแรก  การน าเงินยโูรมาใช้นัน้ สง่ผลให้มีการลงทนุโดยตรงจากตา่งประเทศ (FDI) เพิ่มขึน้ 

ทัง้ภายในเขต EMU และประเทศท่ีมิใชส่มาชิกของ EMU โดยมีเงินลงทนุในลกัษณะ FDI เพิ่มขึน้ประมาณ

ร้อยละ 16 ระหวา่งประเทศสมาชิกในเขตยโูร ไมเ่พียงเทา่นี ้ เงินยโูร  ยงัสง่ผลกระทบให้กระแสเงินลงทนุ

โดยตรงจากประเทศนอกกลุม่  EMU ไหลเข้ามาในเขต  EMU เพิ่มขึน้ร้อยละ 8 และมีกระแสเงินทนุโดยตรง

จากเขต EMU ไปยงัประเทศนอกกลุม่เพิ่มขึน้ร้อยละ 11 อีกด้วย และเป็นท่ีนา่สงัเกตวา่ การเพิ่มขึน้ใน  FDI 

นัน้มกักระจกุตวัอยูใ่นประเทศท่ีมีเศรษฐกิ จขนาดใหญ่  ทัง้นี ้ประเทศเยอรมนั  และลกัเซมเบร์ิกนัน้ ถือได้วา่



เป็นศนูย์กลาง การลงทนุของเขตยโูรโซน เน่ืองจากมี กระแส การลงทนุโดยตรง เข้าออกเป็นจ านวนมาก  

(Petroulas, 2007) นอกจากนี ้ท่ีนา่สนใจ คือ ผลกระทบของเงินยโูรท่ีมีตอ่ FDI ในภาคการผลิตนัน้ มากกวา่

ภาคบริการ และการใช้เงินยโูรภายในเขต EMU สง่ผลให้มีกระแส FDI เพิ่มขึน้มากกวา่ผลกระทบท่ีเกิดจาก

ประเทศนอกกลุม่ โดยท าให้มีการลงทนุ FDI จากภายในเขต EMU มาสู ่EMU เพิ่มขึน้ร้อยละ 15-200, จาก

ภายนอกกลุม่ EMU สูเ่ขต EMU เพิ่มขึน้ร้อยละ 7.5-100 (Baldwin et,al., 2008) 

 ประการที่สอง  ผลกระทบท่ีมีตอ่การตดัสินใจลงทนุในหลกัทรัพย์ (Portfolio decision) นัน้ ได้มี

งานศกึษาท่ีทดสอบความสมัพนัธ์ของการน าเงินยโูรมาใช้และพฤตกิรรมการลงทนุของนกัลงทนุชาว

เยอรมนั โดยชว่งเวลา ก่อน ท่ีน าเงินยโูรมาใช้นัน้ ชาวเยอรมนัมีพฤตกิรรมท่ีชอบลงทนุภายในประเ ทศ

มากกวา่ออกไปลงทนุในตา่งประเทศ หรือท่ีเรียกวา่ investment home bias แตภ่ายหลงัจากมีเงินสกลุยโูร

ปรากฏขึน้ในปี 2002 แล้ว นกัลงทนุชาวเยอรมนัได้ปรับลดสดัสว่นการลงทนุภายในประเทศลง โดยถือ

ครองหุ้นในประเทศลดลงประมาณร้อยละ 20 ขณะท่ีการลงทนุในพนัธบตัรภายในประเทศก็ลดต ่าลง

ประมาณร้อยละ 4-17 นอกจากนี ้นกัลงทนุชาวเยอรมนัได้หนัไปซือ้หลกัทรัพย์ในตลาดหุ้น ของประเทศกลุม่ 

EMU และออกไปลงทนุในประเทศกลุม่ EMU มากขึน้ร้อยละ 6 และ 15 ตามล าดบั ซึง่จากหลกัฐานข้างต้น 

แสดงให้เห็นวา่ การน าเงินยโูรมา ใช้นัน้ ถือเป็นการ ขยาย ตลาดการลงทนุ ให้มีขนาดใหญ่มากขึน้จน

ครอบคลมุทัง้เขตยโูรโซน เป็นการขจดัความเส่ียง ด้านอตัราแลกเปล่ียน  และท าให้ investment home bias 

ลดลงด้วยเชน่กนั 

ประการที่สาม ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงรูปแบบของการ ลงทนุอีกด้วย โดยเงินยโูร มีสว่นท่ีท าให้

การลงทนุแบบ ควบรวมกิจการ (M&A) ทัง้ภายในประเทศและข้ามประเทศท่ีอยู่ ในเขต ยโูรท าได้อยา่ง

ง่ายดายย่ิงขึน้ แตล่กัษณะของการควบกิจการนัน้ มีเป้าหมายท่ีจะปรับโครงสร้างเงินทนุภายในภาคสว่นท่ีมี

กิจกรรมเหมือนกนั (same sector) มากกว่า  การกระตุ้นการลงทนุแบบควบรวมกนัข้ามสาขา หรือการ

รวมกลุม่กิจกรรมทางเศรษฐกิจให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึน้ 

กลา่วโดยสรุป คือ การใช้เงินยโูร ถือเป็นปัจจยัส าคญัในการปรับเปล่ียนภมูิทศัน์ตลาดการเงินใน

ยโุรปให้มีความเช่ือมโยงกนัมากยิ่งขึน้ โดยผลกระทบท่ีมีตอ่การลงทนุ ก็คือ ปริมาณการลงทนุในลกัษณะ  

FDI และการถือครองหลกัทรัพย์ในเขตยโูรโซน มีการปรับตวัเพิ่มมากขึน้ และยงัสง่ผลให้เกิดการ

ปรับเปล่ียนรูปแบบการลงทนุ หรือการควบรวมกิจการ (M&A) อีกด้วย  
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