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ວຊິາ ທິດສະດເີງນິຕາວຊິາ ທິດສະດເີງນິຕາວຊິາ ທິດສະດເີງນິຕາວຊິາ ທິດສະດເີງນິຕາ    
ບດົທີ 1ບດົທີ 1ບດົທີ 1ບດົທີ 1    

ຄວາມຮູກ້ຽ່ວກບັເງນິຕາໂດຍສງັເຂບ 

1. ຂໍໃ້ດຕ່ໍໄປນີ ້ແມນ່ນຍິາມເງນິໄດຖ້ກືຕອ້ງທ່ີສດຸ? 
- ເງນິແມນ່ໝດົທກຸສິ່ ງທກຸຢາ່ງທ່ີສງັຄມົຍອມຮບັໂດຍທົ່ວໄປ ໃຊເ້ປັນສື່ ກາງໃນການແລກປ່ຽນ
ສນິຄາ້ ແລະ ບໍລິການ ໂດຍມກີານກາໍນດົຫວົໜວ່ຍເງນິຕາຂືນ້ ແລະ ພະຍາຍາມຮກັສາມນູ
ຄາ່ໃຫຄ້ງົທ່ີຢູສ່ະເໝີ. 

2. ສິ່ ງໃດທ່ີສະແດງໃຫເ້ຫັນເຖງິທາດແທຂ້ອງເງນິຕາ? 
- ຄນຸຄາ່ໃຊສ້ອຍ ແລະ ຄນຸຄາ່ທາງດາ້ນເງນິຕາ 

3. ເງນິຕາສນິຄາ້ ແມນ່ຮບູຖານໃດຕ່ໍໄປນີ?້ 
- ຜາ້ໃໝ 

4. ເງນິຕາໂລຫະ ແມນ່ເງນິໃນຮບູຖານໃດຕ່ໍໄປນີ?້ 
- ເງນິສຽ້ນ 

5. ເງນິເຈຍ້ ແມນ່ເງນິໃນຮບູຖານໃດຕ່ໍໄປນີ?້ 
- ທະນາບດັ 

6. ເງນິເສື່ ອ ແມນ່ເງນິຮບູຖານໃດຕ່ໍໄປນີ?້ 
- ແຊັກ 

7. ເງນິຕາອເີລັກໂທນກິ ແມນ່ເງນິໃນຮບູຖານໃດຕ່ໍໄປນີ?້ 
- ບດັ ATM 

8. ເງນິຂອງລາວໃນປີ 1373 ແມນ່ຖເືອົາຫວົໜວ່ຍໃດທ່ີໃຫຍທ່ີ່ສດຸ? 
- ຮອ້ຍ 

9. ເງນິລາວໃນສະໄໝປີ 1373-1473 ຈາໍນວນ 1 ບາດ ເທ່ົາກບັຈກັເບຍ້? 
- ເທ່ົາກບັ 1200 ເບຍ້. 

10. ເງນິຈາໍນວນ 120 ເບຍ້ ເທ່ົາກບັຈກັບາດ? 
- ເທ່ົາກບັ 1 ບາດ 

11. ເງນິຂອງລາວໃນປີ 1373 ແມນ່ຖເືອົາຫວົໜວ່ຍໃດທ່ີນອ້ຍທ່ີສດຸ? 
- ເບຍ້ 

12. ສະໄໝທ່ີປະເທດລາວຕກົເປັນຫວົເມອືງຂືນ້ຂອງຝຣ ັງ່ເສດໃນໄລຍະນ ັນ້ຈກັກະພດັຝຣ ັງ່ໄດນ້າໍ
ເງນິສະກນຸໃດເຂ້ົາມານາໍໃຊໃ້ນແຫຼມອິນດຈູນີ? 
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- ເງນິປຽດສ 
13. ໃນປີ 1980 ປະເທດລາວໄດຫຼ້ອມເງນິຫຼຽນປະເພດໃດອອກມານາໍໃຊໃ້ນພ້ືນຖານເສດຖະກດິ? 

- ຫຼຽນ 10 ອດັ, 20 ອດັ ແລະ 50 ອດັ. 
14. ປະເທດລາວໄດມ້ກີານຈດັພິມເງນິອອກມາທງັໝດົມຈີກັປີເພດໃບເງນິ? 

- ມ ີ14 ປະເພດ 
15. ຈາໍນວນຄ ັງ້ທ່ີໄດພິ້ມອອກມາຈາໍໜາ່ຍທງັໝດົຈກັຄ ັງ້? 

- 8 ຄ ັງ້. 
16. ໜາ້ທ່ີໃດຕ່ໍໄປນີ ້ທ່ີບ່ໍແມນ່ໜາ້ທ່ີຂອງເງນິ? 

- ເປັນເຄື່ ອງມເືກງກາໍໄລ. 
17. ໜາ້ທ່ີໃດຂອງເງນິຕ່ໍໄປນີເ້ປັນໜາ້ທ່ີ ທ່ີສາໍຄນັທ່ີສດຸ? 

- ເປັນສື່ ກາງໃນການແລກປ່ຽນ 
18. ຄນຸລກັສະນະໃດຂອງວດັຖຕ່ໍຸໄປນີທ່ີ້ເປັນເງນິໄດດ້?ີ 

- ມຄີວາມທນົທານຕ່ໍການໃຊສ້ອຍ, ມນີ ້າໍໜກັເບົາ, ແບງ່ເປັນຫວົໜວ່ຍຍອ່ຍໄດງ້າ່ຍ. 
19. ພາຫະນະໃດຕ່ໍໄປນີ ້ເປັນເຄື່ ອງມທ່ີືໃຊສ້ະສມົມນູຄາ່ໄດດ້ທ່ີີສດຸ? 

- ທະນະບດັ 
20. ການແລກປ່ຽນທາງກງົແມນ່ມລີກັສະນະຄແືນວໃດ? 

- ເອົາງາຊາ້ງແລກເຂ້ົາ. 
21. ການແລກປ່ຽນທາງອອ້ມແມນ່ມລີກັສະນະຄແືນວໃດ? 

- ຈາ່ຍແຊັກຊືລ້ດົໃຫຍ,່ ຈາ່ຍເງນິຊືປ້ີ້ຍນົ, ຈາ່ຍເງນິດວ້ຍການໂອນບນັຊຊີືຮ້ ຸນ້. 
22. ໃນພ້ືນຖານເສດຖະກດິ ຖາ້ມລີກັສະນະການແລກປ່ຽນດວ້ຍການເອົາສິນຄາ້ແລກປ່ຽນສິນຄາ້ 

ເພ່ີນເອີນ້ການແລກປ່ຽນນ ັນ້ວາ່ແນວໃດ? 
- ການແລກປ່ຽນທາງກງົ. 
 

ບດົທີ 2ບດົທີ 2ບດົທີ 2ບດົທີ 2    
ຕະຫຼາດການເງນິ 

1. ປະໂຫຍກໃດຕ່ໍໄປນີໃ້ຫນ້ຍິາມຕະຫຼາດການເງນິໄດຖ້ກືຕອ້ງທ່ີສດຸ? 
- ຕະຫຼາດການເງນິແມນ່ ບອ່ນທ່ີມກີານເຄື່ ອນໄຫວຂອງບນັດາແຫຼງ່ເງນິທຶນຈາກບນັດາຜູທ່ີ້
ມເີງນິເຫືຼອໃຊໄ້ປສູຜ່ ູທ່ີ້ມຄີວາມຕອ້ງການນາໍໃຊງ້ເງນິທຶນ ໂດຍຜາ່ນບນັດາເຄື່ ອງມທືາງດາ້ນ
ການເງນິ ແລະ ລະບບົກນົໄກຂອງຕະຫຼາດການເງນິ. 

2. ຂໍໃ້ດຕ່ໍໄປນີທ່ີ້ບ່ໍແມນ່ລກັສະນະຂອງຕະຫຼາດການເງນິ? 
- ມລີກັສະນະເປັນຂງົເຂດເສດຖະກດິ ຫືຼ ເປັນພາກເສດຖະກດິທ່ີແນນ່ອນໃດໜ່ຶງ 
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3. ຂໍໃ້ດຕ່ໍໄປນີແ້ມນ່ບດົບາດຂອງຕະຫຼາດການເງນິ? 
- ໂອນຖາ່ຍເຄື່ ອນຍາ້ຍເງນິທືນ, ສະໜອງພາຫະນະ ໃນການຄຸມ້ຄອງຄວາມສຽ່ງ, ສະໜ
ອງພາຫະນະໃນການເປັນສື່ ງການໃນການແລກປ່ຽນສິນຄາ້ ແລະ ບໍລິການ. 

4. ຂໍໃ້ດຕ່ໍໄປນີແ້ມນ່ຄນຸລກັສະນະພ້ືນຖານຂອງຕະຫຼາດການເງນິ ໂດຍອງີໃສບ່ດົບາດຂອງ
ມນັ? 
- ຕະຫຼາດທາງກງົ 

5. ຂໍໃ້ດຕ່ໍໄປນີແ້ມນ່ຄນຸລກັສະນະພ້ືນຖານຂອງຕະຫຼາດການເງນິ ໂດຍອງີໃສລ່ກັສະນະຂອງ
ມນັ? 
- ຕະຫຼາດການສານໜ້ີ 

6. ຂໍໃ້ດຕ່ໍໄປນີແ້ມນ່ຄນຸລກັສະນະພ້ືນຖານຂອງຕະຫຼາດການເງນິ ໂດຍອງີໃສຈ່ດຸປະສງົຂອງ
ມນັ? 
- ຕະຫຼາດຂ ັນ້ສອງ 

7. ຂໍໃ້ດຕ່ໍໄປນີແ້ມນ່ຄນຸລກັສະນະພ້ືນຖານຂອງຕະຫຼາດການເງນິ ໂດຍອງີໃສໄ່ລຍະເວລາຂອງ
ມນັ? 
- ຕະຫຼາດເງນິທຶນ. 

8. ຂໍໃ້ດຕ່ໍໄປນີແ້ມນ່ຄນຸລກັສະນະພ້ືນຖານຂອງຕະຫຼາດການເງນິ ໂດຍອງີໃສວ່ທີິການປະຕບິດັ
ຂອງມນັ? 
- ຕະຫຼາດລວມສນູ 

9. ຂໍໃ້ດຕ່ໍໄປນີແ້ມນ່ຄນຸລກັສະນະພ້ືນຖານຂອງຕະຫຼາດການເງນິ ໂດຍອງີໃສແ່ຫຼງ່ທ່ີມາຂອງ
ມນັ? 
- ຕະຫຼາດກາສານອານພຸນັທາງດາ້ນການເງນິ 

10. ຊບັໃດຕ່ໍໄປນີ ້ໝາຍເຖງິຕະຫຼາດການເງນິທາງກງົ? 
- Direct Market 

11. ຊບັໃດຕ່ໍໄປນີ ້ໝາຍເຖງິຕະຫຼາດການເງນິທາງອອ້ມ? 
- Indirect Market 

12. ຊບັໃດຕ່ໍໄປນີ ້ໝາຍເຖງິຕະຫຼາດການສານໜ້ີ? 
- Debt Market 

13. ຊບັໃດຕ່ໍໄປນີ ້ໝາຍເຖງິຕະຫຼາດການສານທຶນ? 
- Equity Market 

14. ຊບັໃດຕ່ໍໄປນີ ້ໝາຍເຖງິຕະຫຼາດການເງນິຂ ັນ້ໜ່ຶງ? 
- Primary Market 
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15. ຊບັໃດຕ່ໍໄປນີ ້ໝາຍເຖງິຕະຫຼາດການເງນິຂ ັນ້ສອງ? 
- Secondary Market 

16. ຊບັໃດຕ່ໍໄປນີ ້ໝາຍເຖງິຕະຫຼາດເງນິຕາ? 
- Money Market 
 

17. ຊບັໃດຕ່ໍໄປນີ ້ໝາຍເຖງິຕະຫຼາດເງນິທຶນ? 
- Capital Market 

18. ຊບັໃດຕ່ໍໄປນີ ້ໝາຍເຖງິຕະຫຼາດການເງນິລວມສນູ? 
- Exchange Market 

19. ຊບັໃດຕ່ໍໄປນີ ້ໝາຍເຖງິຕະຫຼາດເງນິບ່ໍລວມສນູ? 
- OTC Market 

20. ຊບັໃດຕ່ໍໄປນີ ້ໝາຍເຖງິຕະຫຼາດການສານອະນພຸນັທາງດາ້ນການເງນິ? 
- Derivative Market 

21. ຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ ແມນ່ຕະຫຼາດການເງນິໃນຮບູແບບໃດ? 
- ຕະຫຼາດການເງນິທາງກງົ 

22. ບນັດາທະນາຄານທລຸະກດິ ແມນ່ເອີນ້ວາ່ຕະຫຼາດການເງນິໃນຮບູແບບໃດ? 
- ຕະຫຼາດການເງນິທາງອອ້ມ 

23. ເຄື່ ອງມທືາງດາ້ນການເງນິຊະນດິໃດຕ່ໍໄປນີເ້ປັນເຄື່ ອງມໄືລຍະສ ັນ້? 
- ພນັທະບດັຂອງທະນາຄານກາງ 

24. ໃບຢັງ້ຢືນການຄາ້ ເປັນເຄື່ ອງມທືາງດາ້ນການເງນິຮບູແບບໃດ? 
- ໄລຍະສ ັນ້ 

25. ພນັທະບດັຄງັເງນິທ່ີຄງັເງນິແຫງ່ຊາດເປັນຜູຈ້າໍໜາ່ຍເພ່ືອຖມົຂມຸງບົປະມານແຫງ່ລດັແມນ່ຈດັ
ຢູໃ່ນໄລຍະໃດ? 
- ໄລຍະສ ັນ້ 

26. ໃບຢັງ້ຢືນເງນິຝາກທ່ີສາມາດປ່ຽນມໄືດ ້ແມນ່ເຄື່ ອງມທືາງການເງນິປະເພດໃດ? 
- ໃບຢັງ້ຢືນໜ້ີ 

27. ໃບຢັງ້ຢືນການຊາໍລະ ແມນ່ເຄື່ ອງມປືະເພດໃດ? 
- ໃບແລກເງນິ 

28. ເຄື່ ອງມທືາງດາ້ນການເງນິຕ່ໍໄປນີ ້ແມນ່ເຄື່ ອງມປືະເພດໃດທ່ີມອີະຍສຸ ັນ້ທ່ີສດຸ? 
- ໃບຢັງ້ຢືນການຊາໍລະ, ສນັຍາຊືຄ້ືນ. 

29. ເຄື່ ອງມທືາງດາ້ນການເງນິຊະນດິໃດຕ່ໍໄປນີບ່ໍ້ແມນ່ເຄື່ ອງມໄືລຍະຍາວ? 
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- ພນັທະບດັທະນາຄານກາງ 
30. ລາຄາໃນນາມ ໝາຍເຖງິລາຄາໃດໃນຫຼກັ? 

- Par Value 
31. ຂໍໃ້ດຕ່ໍໄປນີ ້ໝາຍເຖງິລາຄາປດັຈບຸນັຂອງຫຼກັຊບັ? 

- Present value 
32. ຂໍໃ້ດຕ່ໍໄປນີ ້ໝາຍເຖງິລາຄາຕະຫຼາດ? 

- Price Market 
33. ຂໍໃ້ດຕ່ໍໄປນີ ້ໝາຍເຖງິລາຄາເປ້ົາໝາຍ? 

- Target Price 
34. ຂໍມ້ນູທາງບນັຊ ີໝາຍເຖງິຫຍງັ? 

- ມນູຄາ່ຂອງຂອງແຕລ່ະຮຸນ້ທ່ີອງີໃສຊ່ບັສນິສດຸທິລວມທງັໝດົຂອງບໍລິສດັໃນໃບສະຫຸຼບຊບັ
ສມົບດັ 

35. ລກັສະນະໃດຕ່ໍໄປນີທ່ີ້ບ່ໍແມນ່ລກັສະນະຂອງຮຸນ້ສາມນັ? 
- ຈະໄດຮ້ບັການແບງ່ເງນິປນັຜນົກໍ່ ຕ່ໍເມ ື່ອບໍລິສດັໄດຊ້າໍລະອດັຕາດອກເບຍ້ໃຫແ້ກຜູ່ຖ້ຮື ຸນ້ກູ້
ແລະຮຸນ້ບລິຸມະສິດ, ໄລຍະເວລາບ່ໍມກີາໍນດົ, ມສີດິຈະໄດເ້ຂ້ົາຮວ່ມເປັນຜູບໍ້ລິຫານບໍລິສດັ 
ພອ້ມກບັສິດທິອຶ່ ນໆ ເພ່ືອບໍລິຫານບໍລິສດັ. 

36. ລກັສະນະໃດຕ່ໍໄປນີທ່ີ້ບ່ໍແມນ່ລກັສະນະຂອງຮຸນ້ບລິຸມະສດິ? 
- ບ່ໍໄດກ້າໍນດົຜນົຕອບແທນໃຫແ້ກຜູ່ຖ້ຮື ຸນ້ 

37. ສິ່ ງໃດຕ່ໍໄປນີເ້ປັນຂໍຈ້າໍກດັຂອງຮຸນ້ບລິຸມະສິດ? 
- ຜູຖ້ຮື ຸນ້ບລິຸມະສິດບ່ໍມສີິດໃນການຄດັເລືອກເປັນສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານ ເພ່ືອຄຸມ້ຄອງ
ບໍລິຫານບໍລິສດັ, ໃນເວລາທ່ີຜນົກາໍໄລໃນການດາໍເນນີທຸລຸະກດິຂອງບໍລິສດັສງູຂືນ້ຜນົຕອບ
ແທນຂອງຮຸນ້ບລິຸມະສິດຈະບ່ໍເພ່ີມຂືນ້ ແຕຮຸຸ່ນ້ສາມນັຈະເພ່ີມໄປນາໍຜນົປະກອບການ. 

38. ສບັໃດຕ່ໍໄປນີ ້ໝາຍເຖງິຮຸນ້ສາມນັ? 
- common Stock 

39. ສບັໃດຕ່ໍໄປນີ ້ໝາຍເຖງິຮຸນ້ບລິຸມະສດິ? 
- preferred stock 

40. ຊບັໃດຕ່ໍໄປນີ ້ໝາຍເຖງິອະສງັຫາລິມະຊບັ? 
- Mortgages 

41. ຂໍໃ້ດຕ່ໍໄປນີ ້ໝາຍເຖງິໃບຢັງ້ຢືນເງນິຝາກ? 
- Deposit certificate 

42. ຫວົໜວ່ຍໃດທ່ີເຂ້ົາຮວ່ມໃນຕະຫຼາດການເງນິ? 
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- ຜູຈ້າໍໜາ່ຍຮຸນ້, ນກັລງົທຶນທາງອອ້ມ ແລະ ບໍລິສດັລກັຊບັ 
 

ບດົທີ 3ບດົທີ 3ບດົທີ 3ບດົທີ 3    
    ທະນາຄານທລຸະກດິ ແລະ ບນັດາສື່ ກາງທາງການເງນີທະນາຄານທລຸະກດິ ແລະ ບນັດາສື່ ກາງທາງການເງນີທະນາຄານທລຸະກດິ ແລະ ບນັດາສື່ ກາງທາງການເງນີທະນາຄານທລຸະກດິ ແລະ ບນັດາສື່ ກາງທາງການເງນີ    

 
1. ຂໍໃ້ດຕ່ໍໄປນີເ້ປັນຂໍຈ້າໍກດັໃນຕະຫຼາດການເງນິທາງກງົ? 

- ຄາ່ສິນເປ້ືອງໃນການໂອນຖາ່ຍກາໍມະສດິເງນິທຶນ, ຄາ່ໃຂຈ້າ່ຍທາງດາ້ນຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ, 
ຄວາມສຽ່ງດາ້ນຈນັຍາບນັ. 

2. ຂໍໃ້ດຕ່ໍໄປນີເ້ປັນບດົບາດຂອງສື່ ກາງການເງນິ? 
- ຫຸຼດຄາ່ສນິເປືອງໃນການເຄື່ ອນຍາ້ຍເງນິທຶນ, ຫຸຼດຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍທາງດາ້ນການເກບັກํາຂໍມ້ນູ
ຂາ່ວສານ, ປ້ອງກນັນກັສວຍໂອກາດ. 

3. ທະນາຄານທລຸະກດິໝາຍເຖງິ? 
- ທະນາຄານຂ ັນ້ສອງ 

4. ລກັສະນະໃດຕ່ໍໄປນີ ້ ເປັນທະນາຄານທລຸະກດິຫຼາຍຂະແໜງ່ທ່ີຢູໃ່ນຮບູແບບຂອງເຢຍລະມນັ
, ເຊວີສິເຊແີລນ, ຮອນແລນ? 
- ບນັດາອງົກອນສິນເຊື່ ອຕາ່ງໆ ໄດຖ້ກືເຂ້ົາໃຈໃນຄວາມໝາຍກວາ້ງເຊິ່ ງນອກຈํາຈະ
ດາໍເນນີທລຸະກາໍຮບັຝາກເງນິ, ຊາໍລະສະສາງ (ຈາໍໜາ່ຍແຊັກ) ສະໜອງສນິເຊື່ ອ ແລະ 
ບນັດາຜະລິດຕະພນັທ່ີທນັສະໄໝ ຂອງທະນາຄານຕາມຮບູແບບຄບົວງົຈອນແລວ້ ພວກ
ເຂົາຍງັໄດລ້ງົທຶນທາງການເງນິໂດຍກງົ ແລະ ໃຫບໍ້ລິການກຽ່ວກບັຫຼກັຊບັ ແລະ ປະກນັໄພ
ນາໍອີກ. 

5. ລກັສະນະໃດຕ່ໍໄປນີ ້ ເປັນທະນາຄານທລຸະກດິຫຼາຍຂະແໜງ່ທ່ີຢູໃ່ນຮບູແບບອະເມຣກິາ 
ແລະ ຍີ່ ປຸ່ນ? 
- ວາ່ຕອ້ງເຮັດໃຫໜ້າ້ທ່ີການດາໍເນນີທລຸະກດິໃຫຄ້ບົວງົຈອນກບັການໃຫບໍ້ລິການທາງດາ້ນ
ຫຼກັຊບັ ແລະ ປະກນັໄພແຍກອອກຈາກກນັ ດວ້ຍກດົໝາຍທ່ີເຄ່ັງຄດັ ເຊີ່ ງເຂົາເອີນ້ມນັວາ່: 
ກາໍແພງໄຟ ດ ັງ່ນ ັນ້, ບນັດາທະນາຄານທລຸະກດິຈຶ່ງບ່ໍສາມາດດາໍເນນີທລຸະກດິຫຼກັຊບັ ແລະ 
ປະກນັໄພພອ້ມໆກນັໄດ.້ 

6. ລກັສະນະໃດຕ່ໍໄປນີເ້ປັນທະນະຄານທລຸະກດິຫຼາຍຂະແໜງ່ທ່ີຢູໃ່ນຮບູແບບຂອງອງັກດິ? 
- ບນັດາທະນາຄານທລິຸກດິເຫ່ົຼານີ ້ ສາມາດດາໍເນນີທລຸະກດິທາງດາ້ນການໃຫບໍ້ລິການ
ຄ ໍາ້ປະກນັ ແລະ ຈາໍໜາ່ຍຫຼກັຊບັ. 

7. ຄາໍວາ່: ສື່ ກາງການເງນິ ໝາຍເຖງິຫຍງັ? 
- ເປັນສື່ ກາງລະຫວາ່ງທະນາຄານກາງ ແລະ ພ້ືນຖານເສດຖະກດິ ເປັນຄນົກາງໃນການ
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ແປງສະພາບຂອງເງນິທ່ີຍງັບ່ໍທນັຖກືນາໍໃຊໄ້ປສູບ່ນັດາຫວົໜວ່ຍທລຸະກດິທ່ີຕອ້ງການເງນິ
ທຶນ. 
 

8. ໜາ້ທ່ີໃດຕ່ໍໄປນີທ່ີ້ບ່ໍແມນ່ໜາ້ທ່ີຂອງທະນາຄານທລຸະກດິ? 
- ເຮັດໜາ້ທ່ີພິມຈາໍໜາ່ຍທະນະບດັ. 

9. ໃບສະຫຸຼບຊບັສມົບດັຂອງທະນາຄານທລຸະກດິ ຂໍໃ້ດທ່ີບ່ໍຢູໃ່ນເບືອ້ງໜ້ີສນິ? 
- ເງນິຝາກກະແສລາຍວນັ, ເງນິຝາກປະຢດັ. 

10. ຂໍໃ້ດຕ່ໍໄປນີແ້ມນ່ທຶນຂອງທະນາຄານກາງ? 
- ທຶນມເີອງ, ທຶນດາໍລດັ ແລະ ທຶນຈດົທະບຽນ. 

11. ລກັສະນະໃດຕ່ໍໄປນີເ້ປັນຮບູແບບຂອງທະນາຄານເພ່ືອການພດັທະນາ? 
- ໜ່ຶງ ແມນ່ທະນາຄານເພ່ືອການພດັທະນາ ເຮັດໜາ້ທ່ີສະເພາະໃນການໃຫກູ້ຢື້ມໄລຍະ
ກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ ສາໍລບັໂຄງການກໍ່ສາ້ງພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງຫືຼບນັດາຂງົເຂດ
ເສດຖະກດິ ບລິຸມະສິດຂອງລດັຖະບານ. ສອງ ແມນ່ທະນາຄານເພ່ືອການພດັທະນາ
ສະເພາະໃນການຮວ່ມທຶນເພ່ືອສມົທບົທຶນເຂ້ົາໃນບນັດາວສິາຫະກດິຂະໜາດກາງ, ຂະໜາດ
ນອ້ຍໃນຂງົເຂດເອກະຊນົ ແລະ ເປັນການໃຫກູ້ຢື້ມໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ. 

12. ສະຖາບນັການເງນິໃດຕ່ໍໄປນີບ່ໍ້ແມນ່ສະຖາບນັການເງນິໃນລະບບົ? 
- ກອງທຶນລວມ. 

13. ເປ້ົາໝາຍຫຼກັຂອງການສາ້ງຕ ັງ້ທະນາຄານນະໂຍບາຍແມນ່? 
- ແມນ່ແນໃ່ສກ່ານສະໜອງທຶນໃຫແ້ກກຸ່ມ່ເປ້ົາໝາຍ ນະໂຍບາຍພດັທະນາທາງເສດຖະກດິ 
ແລະ ສງັຄມົ. 

14. ຂໍໃ້ດ ຕ່ໍໄປນີແ້ມນ່ລກັສະນະຂອງທະນາຄານເພ່ືອການລງົທຶນ? 
- ກອ່ນອຶ່ ນແມນ່ການໃຫຄ້າໍປຶກສາແກບ່ນັດາບໍລິສດັ ວາ່ຄວນຈະຈາໍໜາ່ຍຮຸນ້ກູ ້ ຫືຼ ຮຸນ້ທຶນ
ເພ່ືອລະດມົທຶນ ຖາ້ຈາໍໜາ່ຍຮຸນ້ກູແ້ມນ່ຄວນຈະກາໍນດົໄລຍະເວລາຍາວນານເທ່ົາໃດ ອດັຕາ
ດອກເບຍ້ຂອງຮຸນ້ຄວນຈະຢູໃ່ນລະດບັໃດ. ໃນເວລາທ່ີບນັດາບໍລິສດັສາມາດກາໍນດົຊະນດິ
ຮຸນ້ເພ່ືອລະດມົທຶນແລວ້ພດັທະນາຄານເພ່ືອການລງົທຶນ ກໍ່ຈະອອກມາໃຫກ້ານຄ ໍາ້ປະກນັ 
ການຈາໍໜາ່ຍຮຸນ້ຄ ັງ້ນີໝ້າຍຄວາມວາ່ ແມນ່ການໃຫສ້ນັຍາວາ່ຈະຊືຮ້ ຸນ້ຊະນດິດ ັງ່ກາ່ວນີທ້ງັ
ໝດົໃນລະດບັລາຄາທ່ີກາໍນດົໄວ ້ແລະ ຫຼງັຈາກນ ັນ້ກໍ່ຈະນາໍໄປຈາໍໜາ່ຍໃນຕະຫຼາດຂ ັນ້ສອງ
ຕ່ໍໄປ. 

15. ກອງທຶນເພ່ືອການກູຢື້ມ ການປະຢດັແມນ່ກາໍເນດີມາຈາກໃສ? 
- ກອງທຶນເພ່ືອການກໍ່ສາ້ງໃນປະເທດອງັກດິ 

16. ການລະດມົທຶນຂອງກອງທຶນສນິເຊື່ ອແມນ່ວທີິການຄແືນວໃດ? 
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- ຈາໍໜາ່ຍບດັສະມາຊກິເພ່ີມຂືນ້. 
17. ບນັດາສະຖາບນັການເງນິໃດຕ່ໍໄປນີ ້ທ່ີບ່ໍແມນ່ສະຖາບນັການເງນິນອກລະບບົ? 

- ກອງທຶນສນິເຊື່ ອ 
18. ການໃຫກູ້ຢື້ມທາງອອ້ມແກຜູ່ຊ້ມົໃຊເ້ພ່ືອຊືສ້ິນຄາ້ ແລະ ບໍລິການຈາກຜູຂ້າຍລາຍຍອ່ຍຫືຼ

ຈາກຜູຜ້ະລິດໃດໜ່ຶງແມນ່ມລີກັສະນະຂອງບໍລິສດັການເງນິໃດຕ່ໍໄປນີ?້ 
- ບໍລິສດັການເງນິເພື່ິອສ ົ່ງເສມີການຂາຍສນິຄາ້ 

19. ການທ່ີວສິາຫະກດິສະໜອງເງນິທຶນຂອງຕນົໃຫແ້ກບ່ນັດາຄອບຄວົ ແລະ ບກຸຄນົກູຢື້ມເພ່ືອ
ນາໍໃຊເ້ຂ້ົາໃນຄວາມຕອ້ງການຊືສ້ນິຄາ້ເພ່ືອການໃຊສ້ອຍແມນ່ລກັສະນະຂອງບໍລິສດັການ
ເງນິໃດຕ່ໍໄປນີ?້ 
- ບໍລິສດັການເງນິເພ່ືອສ ົ່ງເສມີການບໍລິໂພກ. 

20. ການໃຫສ້ິນເຊື່ ອໃນຮບູແບບຂອງການໃຫຄ້ ໍາ້ປະກນັການຊາໍລະສະສາງ ບໍລິສດັສະໜອງສນິ
ເຊື່ ອດວ້ຍການຊືຄ້ືນ (ຊືຫຸຼ້ດ) ບນັດາບວ້ງເງນິທ່ີຕອ້ງຮບັຂອງບນັດາຫວົໜວ່ຍທລຸະກດິ? 
- ບໍລິສດັການເງນິເພ່ືອສ ົ່ງເສມີການດາໍເນນີທລຸະກດິ. 

21. ບໍລິສດັໃດຕ່ໍໄປນີ ້ໝາຍເຖງິບນັດາຫວົໜວ່ຍປະຢດັຕາມສນັຍາ? 
- ບໍລິສດັປະກນັໄພ 

22. ບໍລິສດັໃດຕ່ໍໄປນີ ້ທ່ີບ່ໍແມນ່ຫວົໜວ່ຍປະຢດັຕາມສນັຍາ? 
- ກອງທຶນສນິເຊື່ ອ. 

23. ຂໍໃ້ດຕ່ໍໄປນີເ້ປັນສື່ ກາງໃນການລງົທຶນ? 
- ບໍລິສດັຮວ່ມທຶນ, ກອງທຶນລວມ ແລະ ບໍລິສດັບໍລິຫານຊບັສິນ. 

    
ບດົທີ 4ບດົທີ 4ບດົທີ 4ບດົທີ 4    

ດອກເບຍ້ ແລະ ວທີິຄດິໄລດ່ອກເບຍ້ດອກເບຍ້ ແລະ ວທີິຄດິໄລດ່ອກເບຍ້ດອກເບຍ້ ແລະ ວທີິຄດິໄລດ່ອກເບຍ້ດອກເບຍ້ ແລະ ວທີິຄດິໄລດ່ອກເບຍ້    
1. ຂໍໃ້ດຕ່ໍໄປນີ ້ແມນ່ນຍິາມຂອງດອກເບຍ້ໄດຖ້ກືຕອ້ງທ່ີສດຸ? 

- ດອກເບຍ້ແມນ່ລາຄາຂອງສນິເຊື່ ອ, ລາຄາຂອງສາຍພວົພນັການກູຢື້ມ ຫືຼ ໃຫເ້ຊ່ົາ
ບໍລິການກຽ່ວກບັທຶນພາຍໃຕຮ້ບູການຂອງເງນິຕາ ຫືຼ ບນັດານຊບັສນິທ່ີມມີນູຄາ່ທ່ີແຕກຕາ່ງ
ກນັ ເມ ື່ອເຖງິກາໍນດົເວລາຜູກ້ ູຢື້ມຈະຊາໍລະໃຫແ້ກຜູ່ໃ້ຫຢື້ມເປັນຈາໍນວນເງນິໃດໜ່ຶງເອີນ້ວາ່: 
ກາໍໄລ. ອດັຕາສວ່ນຮອ້ຍຂອງກາໍໄລ ຫານ ໃຫຕ້ ົນ້ທຶນເອີນ້ວາ່: ດອກເບຍ້. 

2. ອດັຕາດອກເບຍ້ເງນິຝາກໝາຍ ເຖງິອດັຕາດອກເບຍ້ທ່ີທະນາຄານ? 
- ຈາ່ຍໃຫບ້ນັດາບນັຊເີງນິຝາກທ່ີຝາກໃຫທ້ະນາຄານ. 

3. ລະດບັອດັຕາດອກເບຍ້ເງນິຝາກ ແມນ່ຂືນ້ຢູກ່ບັ? 
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- ສະກນຸເງນິຝາກ ເປັນເງນິຕາພາຍໃນ ຫືຼ ເງນິຕາຕາ່ງປະເທດ, ຊະນດິຂອງບນັຊເີງນິ
ຝາກ ເປັນບນັຊເີງນິຝາກເພ່ືອການຊາໍລະ ຫືຼ ເງນິຝາກປະຢດັ ໄລຍະເວລາຂອງການຝາກ
ເງນິເປັນໄລຍະສ ັນ້ຫືຼໄລຍະຍາວ. 

4. ອດັຕາດອກເບຍ້ເງນິກູ ້ໝາຍເຖງິອດັຕາດອກເບຍ້ທ່ີທະນາຄານ? 
- ໄດຮ້ບັຈາກຜູກ້ ູຢື້ມເງນິໃນທະນາຄານ. 

5. ລາຍຮບັຫຼກັຂອງທະນາຄານທລຸະກດິ ແມນ່ໄດຈ້າກແຫຼງ່ໃດຫຼາຍທ່ີສດຸ? 
- ສວ່ນຕາ່ງລະຫວາ່ງອດັຕາດອກເບຍ້ເງນິຝາກ ແລະ ອດັຕາດອກເບຍ້ງເງນິກູ.້ 

6. ທະນາຄານທລຸະກດິນາໍໃຊອ້ດັຕາດອກເບຍ້ຊືຫຸຼ້ດໃນເວລາໃດ? 
- ໃນເວລາທ່ີທະນາຄານໃຫລ້ກູຄາ້ກູຢື້ມເງນິໃນຮບູແບບຊືຫຸຼ້ດໃບຢັງ້ຢືນການຄາ້ ຫືຼ 
ເອກະສານມຄີາ່ປະເພດຕາ່ງໆທ່ີຍງັບ່ໍທນັຮອດເວລາໃນການຊາໍລະສະສາງ. 

7. ອດັຕາດອກເບຍ້ຊືຄ້ນື ແມນ່ຖກືນາໍໃຊໃ້ນເວລາໃດ? 
- ໃນເວລາທ່ີທະນາຄານກາງໃຫກູ້ຢື້ມແກທ່ະນາຄານທລຸະກດິດວ້ຍຮບູຊືຫຸຼ້ດຄນືໃໝ ່ ບນັດາ
ໃບຢັງ້ຢືນການຄາ້ ຫືຼ ບນັດາເອກະສານມຄີາ່ໄລຍະສ ັນ້ທ່ີຍງັບ່ໍທນັຮອດກາໍນດົຊາໍລະສະ
ສາງ. 

8. ອດັຕາດອກເບຍ້ໃນຕະຫຼາດລະຫວາ່ງທະນາຄານ ແມນ່ຖກືນາໍໃຊໃ້ນເວລາໃດ? 
- ນາໍໃຊໃ້ນເວລາທ່ີໃຫທ້ະນາຄານອຶ່ ນກູຢື້ມ, ນາໍໃນເວລາທ່ີໃຫກູ້ຢື້ມຂາ້ມຄືນ, ນາໍໃນເວລາກູ້
ຢືມນາໍທະນາຄານອຶ່ ນ. 

9. ອດັຕາດອກເບຍ້ອາ້ງອງີ ແມນ່ຖກືນາໍໃຊໃ້ນເວລາໃດ? 
- ນາໍໃຊເ້ປັນພ້ືນຖານໃນການກາໍນດົອດັຕາດອກເບຍ້ ເພ່ືອດາໍເນນີທລຸະກດິຂອງຕນົ, ນາໍໃຊ້
ໃນເວລາທ່ີທະນາຄານທລຸະກດິດາໍເນນີການປ່ອຍສິນເຊື່ ອ, ນາໍໃຊໃ້ນເວລາທ່ີທະນາຄານ
ທລຸະກດິດາໍເນນີການລະດມົທຶນ. 

10. ຂໍໃ້ດຕ່ໍໄປນີທ່ີ້ບ່ໍແມນ່ການກາໍນດົອດັຕາດອກເບຍ້ອາ້ງອີງ? 
- ທະນາຄານທລຸະກດິເປັລຜູກ້າໍນດົ ເຊີ່ ງອງີໃສສ່ະພາບການເຄື່ ອນໄຫວຕວົຈງີຂອງຕນົເຊິ່ ງ
ແມກ່າໍນດົມາຈາກລະດບັອດັຕາດອກເບຍ້ເງນີນກູໃ້ຫແ້ກລ່ກຸຄາ້ທ່ີມຄີວມສຽ່ງຕ ໍາ່ທ່ີສດຸ,ແມນ່
ອງີໃສອ່ດັຕາດອກເບຍ້ຂອງບນັດາທະນາຄານຂ ັນ້ນາໍບາງຈາໍນວນເອົາມາເປັນດອກເບຍ້ອາ້ງ
ອງີແລວ້ລະດບັການປ່ຽນແປງໃນອດັຕາສວນ່ທ່ີແນນ່ອນໃດໜ່ຶງເພ່ືອກາໍນດົອດັຕາດອກເບຍ້
ໃນການດາໍເນນີທລຸະກດິຂອງຕນົ,ທະນນາຄານກາງເປັນຜູກ້າໍນດົຂືນ້ແມນ່ໄດມ້າຈາກລະດບັ
ອດັຕາດອກເບຍ້ເງນິກູຂ້ ັນ້ຕ ໍາ່ ສດຸຂອງທະນາຄານກາງ 

11. ທະນາຄານທລຸະກດິໃນປະເທດລາວ ນາໍໃຊອ້ດັຕາດອກເບຍ້ອາ້ງອງີໃນລກັສະນະໃດ.? 
- ທະນາຄານກາງເປັນຜູກ້າໍນດົຂືນ້ ມາຈາກລະດບັອດັຕາດອກເບຍ້ເງນິກູຂ້ ັນ້ຕ ໍາ່ສດຸຂອງ
ທະນາຄານກາງ. 
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12. ອດັຕາດອກເບຍ້ໃດຕ່ໍໄປນີຈ້ດັຢູໃ່ນບນັດາຄນຸລກັສະນະໃນການໃຫຜ້ນົຕອບແທນອດັຕາ
ດອກເບຍ້.? 
- ອດັຕາດອກເບຍ້ໃນນາມ, ອດັຕາດອກເບຍ້ຕວົຈງິ, ອດັຕາດອກເບຍ້ຈາ່ຍຕວົຈງິ 

13. ອດັຕາດອກເບຍ້ໃນນາມໝາຍເຖງິອດັຕາດອກເບຍ້.? 
- ອດັຕາດອກເບຍ້ທ່ີຄດິໄລຕ່າມມນູຄາ່ໃນນາມຂອງເງນິຕາ, ດອກເບຍ້ທ່ີຍງັບ່ໍທນັໄດຫ້ກັ
ອດັຕາເງນິເຟ້ີອອກ, ອດັຕາດອກເບຍ້ທ່ີແຈງ້ໄວຢ້າ່ງເປັນທາງການ ໃນບນັດາສິນເຊື່ ອຕາ່ງໆ 
ດແລະ ໄດກ້າໍນດົໄວຢ້າ່ງຊດັເຈນ ໃນສນັຍາກູຢື້ມຊະນດິຕາ່ງໆ. 

14. ອດັຕາດອກເບຍ້ຕວົຈງິ ແມນ່ອດັຕາດອກເບຍ້? 
- ແມນ່ອດັຕາດອກເບຍ້ ທ່ີໄດປ້ບັປງຸໃຫແທດເໝາະກບັການປ່ຽນແປງ ຂອງອດັຕາເງນິເຟ້ີ. 

15. ອດັຕາດອກເບຍ້ຈາ່ຍຕວົຈງິ ໝາຍເຖງິອດັຕາດອກເບຍ້? 
- ແມນ່ອດັຕາດອກເບຍ້ທ່ີໄດຄ້ດິໄລຄ່າ່ເສຍໂອກາດລວມຢູນ່າໍ. 

16. ສບັໃດຕ່ໍໄປນີ ້ໝາຍເຖງິອດັຕາດອກເບຍ້ຕວົຈງິ? 
- Real Interest Rate 

17. ຖາ້ອງີໃສລ່ກັສະນະຄວາມອອ່ນໄຫວຂອງອດັຕາດອກເບຍ້ ຂໍໃ້ດຕ່ໍໄປນີຖ້ກືຕອ້ງ? 
- ດອກເບຍ້ຄງົທ່ີ ແລະ ດອກເບຍ້ລອຍຕວົ 

18. ອດັຕາດອກເບຍ້ຄງົທ່ີແມນ່ອດັຕາດອກເບຍ້? 
- ແມນ່ອດັຕາດອກເບຍ້ ທ່ີກາໍນດົຕາຍຕວົໃນຕະຫຼອດໄລຍະເວລາຂອງສນັຍາກູຢື້ມ 

19. ອດັຕາດອກເບຍ້ລອຍຕວົແມນ່ມລີກັສະນະເປັນຄແືນວໃດ? 
- ແມນ່ອດັຕາດອກເບຍ້ທ່ີສາມາດເພ່ີມຂືນ້ ຫືຼ ຫຸຼດລງົໄດຕ້າມອດັຕາດອກເບຍ້ໃນຕະຫຼາດ
ຕະຫຼອດຂອງສນັຍາເງນິກູ.້ 

20. ອດັຕາດອກເບຍ້ເງນິກູພ້າຍໃນປະເທດໝາຍເຖງິ? 
- ແມນ່ອດັຕາດອກເບຍ້ທ່ີນາໍໃຊໃ້ນການກູຢື້ມ ແລະ ໃຫກູ້ຢື້ມເປັນເງນິຕາພາຍໃນປະເທດ. 

21. ອດັຕາດອກເບຍ້ເງນິຕາຕາ່ງປະເທດໝາຍເຖງິ? 
- ແມນ່ອດັຕາດອກເບຍ້ທ່ີນາໍໃຊໃ້ນການກູຢື້ມ ແລະ ໃຫກູ້ຢື້ມເປັນເງນິຕາຕາ່ງປະເທດ 

22. ອດັຕາດອກເບຍ້ພາຍໃນປະເທດໝາຍເຖງິ? 
- ແມນ່ອດັຕາດອກເບຍ້ທ່ີນາໍມາໃຊໃ້ຫແ້ກບ່ນັດາສນັຍາສນິເຊື່ ອ ພາຍໃນປະເທດໃດໜ່ຶງ. 

23. ອດັຕາດອກເບຍ້ສາກນົໝາຍເຖງິ? 
- ແມນ່ອດັຕາດອກເບຍ້ທ່ີນາໍໃຊໃ້ຫແ້ກບ່ນັດາສນິເຊື່ ອຂອງຕາ່ງປະເທດ 

24. ຂໍໃ້ດຕ່ໍໄປນີ ້ເປັນພາລະບດົບາດຂອງອດັຕາດອກເບຍ້ໃນພ້ືນຖານເສດຖະກດິ? 
- ອດັຕາດອກເບຍ້ຕ່ໍກບັການລງົທຶນ, ອດັຕາດອກເບຍ້ຕ່ໍກບັການປະຢດັ ແລະ ການ
ບໍລິໂພກ, ອດັຕາດອກເບຍ້ຕ່ໍກບັດດັຊະນລີາຄາຜູບໍ້ລິໂພກ. 
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25. ຄາໍເວ້ົາໃດຕ່ໍໄປນີເ້ປັນຄາໍເວ້ົາທ່ີຖກືຕອ້ງທ່ີສດຸ? 
- ອດັຕາດອກເບຍ້ຫຸຼດລງົ, ເຮັດໃຫກ້ານລງົທຶນເພ່ີມຂືນ້ ມກີານຈາ້ງງານຫຼາຍຂືນ້ພາໃຫ້
ເສດຖະກດິຂະຫຍາຍຕວົ. 

26. ຄາໍເວ້ົາໃດຕ່ໍໄປນີ ້ເປັນລະບບົກນົໄກເສດຖະກດິທ່ີຖກືຕອ້ງທ່ີສດຸ? 
- ອດັຕາດອກເບຍ້ຫຸຼດລງົຕ ໍາ່ກວາ່ ຜນົຕອບແທນຈາກການລງົທຶນ ນກັລງົທຶນຈະຕ ັດັສນິໃຈ
ໃນການລງົທຶນເພ່ີມຂຶນ້ຫຼາຍກວາ່ເກົ່ າ. 

27. ດອກເບຍ້ມບີດົບາດໃນການປະຢດັ ແລະ ການບໍລິໂພກຄ?ື 
- ອດັຕາດອກເບຍ້ສງູຂືນ້, ເຮັດໃຫຄ້ນົເຮົາມຄີວາມຕອ້ງການເກງກາໍໄລທງັດາ້ນອດັຕາດອກ
ເບຍ້ຫຼາຍຂືນ້ພາໃຫມ້ກີານປະຢດັຫຼາຍຂືນ້, ອດັຕາດອກເບຍ້ເພ່ີມຂືນ້ສງູເຮັດໃຫຄ້ນົມກີານ
ປະຢດັຫຼາຍຂືນ້ ຈຶ່ງມຜີນົເຮັດໃຫກ້ານບໍລິໂພກຫຸຼດລງົ. 

28. ຂໍໃ້ດຕ່ໍໄປນີ ້ກາ່ວເຖງິດດັຊະນລີາຄາຜູບໍ້ລິໂພກໄດຖ້ກືຕອ້ງທ່ີສດຸ? 
- ດດັຊະນລີາຄາຜູບໍ້ລິໂພກ ໝາຍເຖງິລາຄາສິນຄາ້ສະເລຍ່ໂດຍທົ່ວໄປ, ອດັຕາດອກເບຍ້
ເພ່ີມຂືນ້ຈະເຮັດໃຫຄ້ວາມຕອ້ງການເງນິເພ່ີມຂືນ້ ພາໃຫດ້ດັສະນລີາຄາສນິຄາ້ຫຸຼດລງົ, ໃນ
ສະພາບເສດຖະກດິທ່ີມກີານຜະລິດສນິຄາ້ ແລະ ບໍລິການຢາ່ງເຕັມສວ່ນສາມາດທດົແທນ
ສນິຄາ້ນາໍເຂ້ົາ ແລະ ຕອບສະໜອງຄວາມຕອ້ງການພາຍໃນປະເທດໄດລ້ະດບັດດັຊະນຄີາ
ລາຜູບໍ້ລິໂພກຈະຢູໃ່ນຂ ັນ້ຕ ໍາ່. 

29. ສາເຫດໃດຕ່ໍໄປນີ ້ທ່ີຖກືທ່ີສດຸຕ່ໍກບັອດັຕາແລກປ່ຽນ? 
- ສມົມດຸວາ່ ບນັດາປດັໃຈຕາ່ງໆພາຍໃນປະເທດບ່ໍມກີານປ່ຽນແປງ ອດັຕາດອກເບຍ້ຂອງ
ສະກນຸເງນິຕາພາຍໃນເພ່ີມຂືນ້ໄວກວາ່ອດັຕາດອກເບຍ້ຂອງເງນິຕາຕາ່ງປະເທດ ມນັຈະເຮັດ
ໃຫອ້ດັຕາແລກປ່ຽນຫຸຼດລງົ, ສມົມດຸວາ່ບນັດາປດັໃຈຕາ່ງໆພາຍໃນປະເທດບ່ໍມກີານປ່ຽນແປງ
ຖາ້ອດັຕາດອກເບຍ້ຂອງສະກນຸເງນິຕາພາຍໃນຫາກຫຸຼດລງົໄວກວາ່ອດັຕາດອກເບຍ້ຂອງ
ເງນິຕາຕາ່ງປະເທດ ຈະເຮັດໃຫອ້ດັຕາແລກປ່ຽນເພ່ີມຂືນ້. 

30. ຄາໍເວ້ົາໃດທ່ີຖກືຕອ້ງທ່ີສດຸກຽ່ວກບັການຈດັສນັແຫຼງ່ຊບັພະຍາກອນ? 
- ດອກເບຍ້ ແມນ່ເປັນບອ່ນອງີໃນການສມົທຽບລະຫວາ່ງຜນົຕອບແທນທ່ີສາມາດຮບັໄດ ້
ແລະ ຄາ່ຊິນ້ເປືອງທ່ີເສຍໄປ. 

31. ອດັຕາດອກເບຍ້ໃດຕ່ໍໄປນີ ້ ທ່ີທະນາຄານມກັຈະນາໍມາໃຊເ້ປັນພ້ືນຖານໃນການຕ ັງ້ອດັຕາ
ດອກບເບຍ້ເງນິຝາກ ແລະ ເງນິກູຂ້ອງທະນາຄານທລຸະກດິ? 
- ອດັຕາດອກເບຍ້ອາ້ງອງີ. 

32. ໃນກລໍະນທ່ີີທະນາຄານທລຸະກດິຂາດສະພາບຄອ່ງ ແລວ້ນາໍບນັດາຫຼກັຊບັທ່ີຕນົມໄີປຈາໍນາໍ
ໄວນ້າໍທະນາຄານກາງ ເພ່ືອຂໍທຶນເພ່ີມ, ທະນາຄານກາງຈະນາໍໃຊອ້ດັຕາດອກເບຍ້ໃດຕ່ໍໄປນີ້
ຕ່ໍກບັທະນາຄານທລຸະກດິ? 
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- ອດັຕາດອກເບຍ້ຊືຫຸຼ້ດ. 
33. ສດູຄິດໄລໃ່ດຕ່ໍໄປນີ ້ເປັນສດູຄດິໄລຫ່າມນູຄາ່ທງັໝດົຕາມອດັຕາດອກເບຍ້ດຽ່ວ? 

Pt = P0�1 + ����.� 	 ແລະ pt = p0 + p0.i.t 
34. ສດູຄິດໄລໃ່ດຕ່ໍໄປນີ ້ເປັນສດູຄດິໄລຫ່າມນູຄາ່ທງັໝດົ ຕາມອດັຕາດອກເບຍ້ເພ່ີມຜນົ? 

Pt = P0�1 + ����.� 
35. ສດູຄິດໄລໃ່ດຕ່ໍໄປນີ ້ເປັນສດູຄດິໄລຫ່າມນູຄາ່ປດັຈບຸນັ ຕາມອດັຕາດອກເບຍ້ດຽ່ວ? 

P0 = pt/ (1+i.t) 
36. ສດູຄິດໄລໃ່ດຕ່ໍໄປນີ ້ເປັນສດູຄດິໄລຫ່າມນູຄາ່ປດັຈບຸນັຕາມອດັຕາດອກເບຍ້ເພ່ີມຜນົ? 

P��	 �
��� ����.�

  

 
37. ສດູຄິດໄລໃ່ດຕ່ໍໄປນີ ້ເປັນສດູຄດິໄລຫ່າອດັຕາດອກເບຍ້ດຽ່ວ? 

  I = (pt – p0) / p0 
38. ສດູຄິດໄລໃ່ດຕ່ໍໄປນີ ້ເປັນສດູຄດິໄລຫ່າອດັຕາດອກເບຍ້ຈາ່ຍຕວົຈງິ? 

    I���	 �1 + ���� − 1 
 

39. ສດູຄິດໄລໃ່ດຕ່ໍໄປນີ ້ເປັນສດູຄດິໄລຫ່າອດັຕາດອກເບຍ້ສະເລຍ່ຈາ່ຍຕວົຈງິ? 

         i���	 		 ������ − 1  
40.  ຈ ົງ່ຊອກຫາມນູຄາ່ທງັໝດົ ຂອງເງນິທ່ີໃຫກ້ ູຢື້ມໄປຈາໍນວນ 1 ຕືກ້ບີ ໃນໄລຍະເວລາ 3 

ເດອືນໂດຍຄດິໄລອ່ດັຕາດອກເບຍ້ເງນິກູໄ້ລຍະສ ັນ້ 6% ຕ່ໍປີ ຕາມອດັຕາດອກເບຍ້ດຽ່ວ? 
� 1,015 ຕື.້ 

41.  ຖາ້ອີກ 3 ປີຂາ້ງໜາ້ ເຮົາຕອ້ງການເງນິຈາໍນວນ 1 ຕືກ້ບີ ເຮົາຕອ້ງເອົາເງນິໄປຝາກນາໍ
ທະນາຄານເທ່ົາໃດ? ຖາ້ທະນາຄານຄດິໄລອ່ດັຕາດອກເບຍ້ໃນລະດບັ 12% ຕ່ໍປີ ແລະ 
ຄດິໄລຕ່າມອດັຕາດອກເບຍ້ດຽ່ວ ຈ ົງ່ຊອກຫາມນູຄາ່ປດັຈບຸນັຂອງເງນິທ່ີຕອ້ງນາໍໄປຝາກໄວ້
ນາໍທະນາຄານເທ່ົາໃດ? 

� 735,294 ລາ້ນ 
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42.  ຖາ້ເຮົາມເີງນິຈາໍນວນ 12 ລາ້ນກບີ ແລວ້ເອົາເງນິຈາໍນວນດ ັງ່ກາ່ວນ ັນ້ ໄປຝາກໄວ້
ທະນາຄານໄລຍະເວລາ 5 ປີ ເມ ືີ່ອເຖງິກາໍນດົແລວ້ ທະນາຄານຄດິໄລເ່ງນິທງັໝດົໃຫ້
ຈາໍນວນ 15,625 ລາ້ນກບີ ຖາມວາ່ອດັຕາດອກເບຍ້ທ່ີທະນາຄານໄດຄ້ດິໄລໃ່ຫນ້ ັນ້ແມນ່
ເທ່ົາກບັຈກັ % ຕ່ໍປີ? 

� 6,041 % 
43. ທະນາຄານແຫງ່ໜ່ຶງໄດປ່້ອຍສນິເຊື່ ອບວ້ງໜ່ຶງຈາໍນວນ 150 ລາ້ນກບີ ໃຫແ້ກລ່ກູຄາ້ລາຍ

ໜ່ຶງໃນໄລຍະເວລາ 5 ປີ ເຊິ່ ງທະນາຄານໄດຄ້ດິໄລອ່ດັຕາດອກເບຍ້ 14 % ຕ່ໍປີ ໂດຍທ່ີ
ທະນາຄານຄິດໄລປີ່ລະຄ ັງ້ ຕາມອດັຕາດອກເບຍ້ເພ່ີມຜນົ ຖາມວາ່ເມ ື່ອຄບົກາໍນດົ
ທະນາຄານຈະໄດຮ້ບັເງນິທງັໝດົຈກັກບີ? 

� 288,812 ລາ້ນ 
44. ທາ້ວ ສມົສກັ ຕອ້ງການມເີງນິຈາໍນວນ 284 ລາ້ນໃນອກີ 5 ປີຂາ້ງໜາ້ ຖາ້ທະນາຄານ

ຫາກຄດິໄລດ່ອກເບຍ້ເງນິຝາກ 12,5 % ຕ່ໍປີ ແລະ ຖາ້ທະນາຄານຈະຄິດໄລອ່ດັຕາດອກ
ເບຍ້ເພ່ີມຜນົປີລະຄ ັງ້ ຖາມວາ່ທາ້ວ ສມົສກັຈະເອົາເງນິຈາໍນວນເທ່ົາໃດ ເພ່ືອໄປຝາກ
ທະນາຄານ? 

� 157,6 ລາ້ນ 
45. ໃນສນັຍາສນິເຊື່ ອໜ່ຶງ ມກີາໍນດົເວລາ 1 ປີ ແລະ ມເີງ ື່ອນໄຂໃນການເກບັກູໜ້ີ້ຈາກຜູກ້ ູຢື້ມ

ຄນືເປັນເດອືນ ຊຶ່ ງມລີະດບັອດັຕາດອກເບຍ້ເງນິກູແ້ມນ່ 8,4 % ຕ່ໍປີ ຖາມວາ່ຜູກ້ ູຢື້ມຕອ້ງ
ຈາ່ຍອດັຕາດອກເບຍ້ຈາ່ຍຕວົຈງິຈກັ % ຕ່ໍປີ ? 

� 8,73 % ຕ່ໍປີ 
46. ຈ ົງ່ຊອກຫາອດັຕາດອກເບຍ້ທະວຄີນູສະເລຍ່ ຖາ້ຫາວາ່ສນັຍາເງນິກູ ້ ມເີງ ື່ອນໄຂໃນການ

ກາໍນດົອດັຕາດອກເບຍ້ແບບລອຍຕວົດ ັງ່ຕ່ໍໄປນີ:້ ປີທີ 1 ອດັຕາດອກເບຍ້ 12,4 % , ປີທີ 
2 ອດັຕາດອກເບຍ້ 11,2 %, ປີທີ 3 ອດັຕາດອກເບຍ້ 11,8 %, ປີທີ 4 ອດັຕາດອກ
ເບຍ້ 12,6 % ແລະ ປີທີ 5 ອດັຕາດອກເບຍ້ 10,9 % 

� 11,77 %  
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ບດົທີ 5ບດົທີ 5ບດົທີ 5ບດົທີ 5    
ສນິເຊື່ອສນິເຊື່ອສນິເຊື່ອສນິເຊື່ອ    

1. ຂໍໃ້ດຕ່ໍໄປນີທ່ີ້ໃຫຄ້ວາມໝາຍຂອງສິນເຊື່ ອໄດຖ້ກືຕອ້ງທ່ີສດຸ? 
- ສນິເຊື່ ອແມນ່ສາຍພວົພນັ ດວ້ຍການໂອນຊ ົ່ວຄາວຂອງມນູຄາ່ໃດໜ່ຶງ ພາຍໃຕຮ້ບູຖານຂອງ
ເງນິຕາ ຫືຼ ບນັດາຊບັສນິທ່ີແຕກຕາ່ງກນັ ຈາກຜູຄຸ້ມ້ຄອງໄປຫາຜູນ້າໍໃຊພ້າຍຫຼງັຊວ່ງໄລຍະ
ເວລາທ່ີແນນ່ອນໃດໜ່ຶງແລວ້ສາມາດເກບັຄືນມາໄດທ້ງັຕ ົນ້ທຶນ ແລະ ດອກເບຍ້ ຫືຼ ໃນມນູຄາ່
ທ່ີຫຼາຍກວາ່ຈາກມນູຄາ່ເດມີ. 

2. ຄນຸລກັສະນະໃດຕ່ໍໄປນີ ້ທ່ີບ່ໍແມນ່ຄນຸລກັສະນະຂອງສິນເຊື່ ອ? 
- ມລີກັຊບັຄ ໍາ້ປະກນັ 

3. ສນິເຊື່ ອກະເພດໃດ ທ່ີອງີໃສໄ່ລຍະເວລາ? 
- ສນິເຊື່ ອໄລຍະຍາວ 

4. ສນິເຊື່ ອປະເພດໃດ ທ່ີອງີໃສຈ່ດຸປະສງົ? 
- ສນິເຊື່ ອເພ່ືອການຄາ້, ສິນເຊື່ ອທະນາຄານ ແລະ ສິນເຊື່ ອວສິາຫະກດິ 

5. ສນິເຊື່ ອປະເພດໃດ ທ່ີອງີໃສລ່ກັສະນະການເຄື່ ອນໄຫວຂອງແຫຼງ່ງນຶທຶນ? 
- ສນິເຊື່ ອທາງກງົ ແລະ ສິນເຊື່ ອທາງອອ້ມ. 

6. ຂໍໃ້ດຕ່ໍໄປນີ ້ທ່ີແມນ່ໜາ້ທ່ີຂອງສນິເຊື່ ອ? 
- ແຈກຢາຍເງນິທຶນ, ກາໍນດົອດັຕາດອກເບຍ້ ແລະ ສາ້ງທະນາບດັ 

7. ຂໍໃ້ດຕ່ໍໄປນີ ້ທ່ີບ່ໍແມນ່ໜາ້ທ່ີຂອງສນິເຊື່ ອ? 
- ເຕ້ົາໂຮມແຫຼງ່ເງນິທຶນ 

8. ປະກດົການໃດຕ່ໍໄປນີ ້ທ່ີບ່ໍແມນ່ສາຍພວົພນັທາງດາ້ນສນິເຊື່ ອ? 
- ຈາ່ຍຄາ່ແຮງງານເງນິເດອືນໃຫພ້ະນກັງານ. 

9. ຂໍໃ້ດຕ່ໍໄປນີ ້ທ່ີບ່ໍແມນ່ບດົບາດຂອງສນິເຊື່ ອ? 
- ເປັນຂວົຕ່ໍລະຫວາ່ງ ຫວົໜວ່ຍທລຸະກດິ ແລະ ຕະຫຼາດ 

10. ຄາໍໃດຕ່ໍໄປນີ ້ໝາຍເຖງິຊບັສນິ? 
- Asset 
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ບດົທີ 6ບດົທີ 6ບດົທີ 6ບດົທີ 6    
ເງນິເຟ້ີເງນິເຟ້ີເງນິເຟ້ີເງນິເຟ້ີ    

1. ເມ ື່ອລະບບົເສດຖະກດິມກີານວາ່ງງານ ໃນລະດບັປກົກະຕ ິແລວ້ຂໍໃ້ດຕ່ໍໄປນີເ້ປັນຂໍທ່ີ້
ຖກືຕອ້ງ? 
- ການວາ່ງງານ ຈາກການປ່ຽນແປງໂຄງສາ້ງທາງເສດຖະກດິມຄີາ່ເທ່ົາກບັສນູ 

2. ອງີຕາມທິດສະດຂີອງ Phillip’s Curve ທ່ີໄດສ້ກຶສາຜາ່ນມາ ຂໍໃ້ດຕ່ໍໄປນີເ້ປັນຂໍທ່ີ້ຖກືຕອ້ງ? 
- ອດັຕາການວາ່ງງານ ແລະ ອດັຕາເງນິເຟ້ີ ແມນ່ມກີານເຄື່ ອນໄຫວໃນທິດທາງດຽວກນັ, 
ການຄາດການຂອງອດັຕາເງນິເຟ້ີ ທ່ີຈະເພ່ີມສງູຂືນ້ ຈະສ ົ່ງຜນົໃຫມ້ກີານວາ່ງງານເພ່ີມຂືນ້. 

3. ຂໍໃ້ດຕ່ໍໄປນີ ້ກໍ່ໃຫເ້ກດີການວາ່ງງານ ຈາກການປ່ຽນແປງໂຄງສາ້ງເສດຖະກດິ? 
- ການປ່ຽນແປງຮບູແບບອປຸະສງົຂອງສນິຄາ້ ແລະ ບໍລິການ 

4. ຂໍໃ້ດຕ່ໍໄປນີ ້ນຍິາມຂອງເງນິເຟ້ີໄດຖ້ກືຕອ້ງ? 
- ເປັນພາວະລະດບັລາຄາສນິຄາ້ສະເລຍ່ໂດຍທົ່ວໄປ ເພ່ີມສງູຂືນ້ຢາ່ງໄວວາ ແລະ ເປັນເວລາ
ດນົນານ. 

5. ຕາມແນວຄວາມຄດິຂອງນກັຄຣາດສິກສະໄໝໃໝ ່ການໃຊນ້ະໂຍບາຍການເງນິແບບຂາດດນຸ 
ໃນໄລຍະເສດຖະກດິຖດົຖອຍ ຈະເຮັດໃຫເ້ກດີຜນົໃນຂໍໃ້ດຕ່ໍໄປນີ.້ 
- ການຈາ້ງງານຈະເພ້ີມຂືນ້ ແລະ ລະດບັສນິຄາ້ໂດຍທົ່ວໄປຈະເພ່ີີມຂືນ້ນາໍ. 

6. ຄາໍເວ້ົາໃດຕ່ໍໄປນີ ້ເປັນຄາໍເວ້ົາທ່ີຖກືຕອ້ງທ່ີສດຸ? 
- ຄາ່ພາຍນອກຂອງເງນິເພ່ີມຂືນ້ ອດັຕາແລກປ່ຽນຈະຫຸຼດລງົ 

7. ຄາໍເວ້ົາໃດຕ່ໍໄປນີ ້ເປັນຄາໍເວ້ົາທ່ີຖກືຕອ້ງທ່ີສດຸ? 
- ຄາ່ພາຍໃນຂອງເງນິເພ່ີມຂືນ້ ລາຄາສນິຄາ້ຈະຫຸຼດລງົ. 

8. ຂໍໃ້ດທ່ີພາໃຫລ້ະດບັອດັຕາແລກປ່ຽນ ຂອງເງນິຕາຕາ່ງປະເທດຫຸຼດລງົ? 
- ອາໍນາດຊືຂ້ອງເງນິກບີສງູຂືນ້ ແລະ ສ ົ່ງອອກໄດເ້ພ່ີມສງູຂືນ້. 

9. ປະເທດໃດຕ່ໍໄປນີ ້ທ່ີມລີະດບັອດັຕາເງນິເຟ້ີສງູທ່ີສດຸໃນປດັຈບຸນັ? 
- ຊມິບບັເວ 

10. ຂໍໃ້ດຕ່ໍໄປນີ ້ທ່ີໝາຍເຖງິລາຄາຂອງປີຖານ? 
- ແມນ່ການສະເລຍ່ລາຄາຂອງສນິຄາ້ ທ່ີໄດສ້າໍຫຼວດຕະຫຼາດມາ 

11. ຂໍໃ້ດຕ່ໍໄປນີ ້ທ່ີໝາຍເຖງິດດັຊະນລີາຄາ? 
- ລາຄາສນິຄາ້ສະເລຍ່ໂດຍທົ່ວໄປ 

12. ທະນາຄານ ADB ໄດຄ້າດຄະເນວາ່ ລາວຈະມອີດັຕາການຂະຫຍາຍຕວົທາງເສດຖະກດິຂອງ
ລາວ ໃນປີນີແ້ມນ່ 6,5 % ຖາ້ຫາກແມນ່ຄວາມຈງິ ທາ່ນຄິດວາ່ຂໍໃ້ດຕ່ໍໄປນີຖ້ກືຕອ້ງ? 
- ອດັຕາແລກປ່ຽນຈະຫຸຼດລງົ, ລາຄາສິນຄາ້ຈະຖກືລງົ ແແລະ ການລງົທຶນຈະເພ່ີມຂືນ້ສງູ. 
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13. ຂໍໃ້ດຕ່ໍໄປນີ ້ທ່ີເຮັດໃຫລ້າວສ ົ່ງອອກໃຫຫຼ້າຍຂືນ້? 
- ປະເທດຄູຄ່າ້ມລີາຍໄດແ້ຫງ່ຊາດເພ່ີມຂືນ້, ເງນິຕາພາຍໃນປະເທດອອ່ນຄາ່ລງົ. 

14. ເມ ື່ອລະດບັອດັຕາເງນິເຟ້ີເພ່ີມສງູຂືນ້ ກຸມ່ຄນົໃດຕ່ໍໄປນີໄ້ດຮ້ບັຜນົກະທບົໂດຍກງົ? 
- ພະນກັງານ 

15. ຂໍໃ້ດຕ່ໍໄປນີ ້ທ່ີເຮັດໃຫປ້ະລິມານເງນິຫຸຼດລງົໃນຂອດຈລໍະຈອນ ມກີານປ່ຽນແປງ? 
- ລດັຖະບານເກນີດນຸງບົປະມານ ແລະ ທະນາຄານທລຸະກດິເພ່ີມປະລິມານການສະໜອງສນິ
ເຊື່ ອ. 

16. ສດູຕ່ໍໄປນີ ້ໝາຍເຖງິສດູປະລິມານເງນິໝນູວຽນ? 
- MV = PY 

17. ຂໍໃ້ດຕ່ໍໄປນີ ້ທ່ີໃຊວ້ດັແທກອດັຕາເງນິເຟ້ີ? 
- Consumer Price Index 

18. ດດັຊະນລີາຄາຂອງປີຖານ ໂດຍທົ່ວໄປແລວ້ເພ່ີນໃຫເ້ທ່ົາກບັທ່ໍໃດ? 
- 100 

19. ສດູຄິດໄລໃ່ດຕ່ໍໄປນີ ້ແມນ່ສດູຄິດໄລຫ່າອດັຕາເງນິເຟ້ີ? 

         ���� !"#� = %�&�'%�&�()%�&�() *	100 
20. ຄາໍເວ້ົາໃດຕ່ໍໄປນີ ້ໝາຍເຖງິລະດບັອດັຕາເງນິເຟ້ີຂ ັນ້ຕ ົນ້? 

- ເປັນປະກດົການທ່ີລາຄາສນິຄາ້ ແລະ ການບໍລິການເພ່ີມຂືນ້ສງູໃນໄລຍະຍາວ ເຊິ່ ງມນັເປັນ
ເຄື່ ອງວດັແທກເງນິເຟ້ີ, ສາມາດຢັງ້ຢືນໄດເ້ຖງິການເພ່ີມຂືນ້ຂອງລາຄາ ແລະ ບ່ໍລວມເອົາ
ລກັສະນະຂອງລາຄາທ່ີສງູຂືນ້ ຈາກລະດກູານຂອງສິນຄາ້ ແລະ ປະກດົການຂອງການສະ    
ໜອງເງນິຕາ ເພ່ືອຊດົເຊຍີໃນໄລຍະເວລາຕາ່ງໆ. 

21. ຄາໍເວ້ົາໃດຕ່ໍໄປນີ ້ໝາຍເຖງິລະດບັອດັຕາເງນິເຟ້ີປກົກະຕ?ິ 
- ແມນ່ເກດີຂືນ້ ໃນໄລຍະເວລາສນິຄາ້ເພ່ີມສງູຂືນ້ຢາ່ງຕ່ໍເນື່ອງ ແຕເ່ພ່ີມຂືນ້ແບບຄອ່ຍໆ ຫືຼ 
ຫຼາ້ຊາ້ໃນລະດບັໜ່ຶງຕວົເລກ, ເຊິ່ ງໃນປດັຈບຸນັບນັດາປະເທດທ່ີພດັທະນາ ແມນ່ກາໍລງັປບັລະ 
ດບັອດັຕາເງນິເຟ້ີຂອງຕນົ ໃຫຢູ້ໃ່ນລະດບັປກົກະຕ,ິ ສວ່ນອດັຕາສວ່ນຮອ້ຍຕວົຈງິຂອງແຕລ່ະ
ປະເທດນ ັນ້ ແມນ່ຂືນ້ກບັສະພາບການຂະຫຍາຍຕວົຂອງເສດຖະກດິ ແລະ ນະໂຍບາຍ
ເງນິຕາ ໃນແຕລ່ະໄລຍະຂອງປະເທດນ ັນ້ໆ. 

22.  ຄາໍເວ້ົາໃດຕ່ໍໄປນີ ້ໝາຍເຖງິລະດບັອດັຕາເງນິເຟ້ີຂ ັນ້ສງູ? 
- ໃນເວລາທ່ີລາຄາສິນຄາ້ມກີານປ່ຽນແປງຢາ່ງຮນຸແຮງນ ັນ້ ມນັເຮັດໃຫອ້າໍນາດຊືຂ້ອງເງນິຫຸຼດ
ລງົໃນແຕລ່ະໄລຍະ ແລະ ເຮັດໃຫບ່ໍ້ຍອມຮບັເງນິເຈຍ້ໃນການຊາໍລະສະສາງ, ປະຊາຊນົບ່ໍກາ້ 
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ເກບັຮກັສາເງນິໃນທກຸໆຮບູແບບ ປະສບົການຕວົຈງິເຮັດໃຫເ້ຫັນວາ່ ສາເຫດສດຸທ້າຍຂອງເງນິ
ເຟ້ີສງູ ແລະ ແກຍ່າວ ໃນລກັສະນະນີແ້ມນ່ມສີາຍເຫດມາຈາກການເພ່ີມຂືນ້ຂອງປະລິມານ
ເງນິໃນຂອດຈລໍະຈອນ. 

23. ຄາໍເວ້ົາໃດຕ່ໍໄປນີ ້ໝາຍເຖງິລະດບັອດັຕາເງນິເຟ້ີຂ ັນ້ຮນຸແຮງ? 
- ມນັຈະເກດີຂືນ້ ໃນເວລາທ່ີລະດບັລາຄາສນິຄາ້ເພ່ີມສງູຂືນ້ ເກນີລະດບັເງນິເຟ້ີຂ ັນ້ສງູ ເຊິ່ ງ
ມນັອາດຈະເພ່ີມສງູຂືນ້ເຖງິຫຼາຍຕືສ້ວ່ນຮອ້ຍກໍ່ ເປັນໄປໄດ.້ 

24. ຂໍໃ້ດຕ່ໍໄປນີ ້ທ່ີບ່ໍເຮັດໃຫປ້ະລິມານເງນິໃນຂອດຈລໍະຈອນບ່ໍມກີານປ່ຽນແປງ? 
- ລດັຖະບານຂາຍພນັທະບດັອອກສູພ້ື່ນຖານເສດຖະກດິ 

25. ຖາ້ລະດບັອດັຕາແລກປ່ຽນຂອງເງນິກບີ ເມ ື່ອທຽບໃສເ່ງນິດອນລາ ມກີານປ່ຽນແປງຈາກເດມີ 
8400 ຫາ 8510 ຖາມວາ່ ເງນິກບີເຊື່ ອມຄາ່ລງົເທ່ົາໃດ? 
- 1,3 % 

26. ຖາ້ສມົມດຸວາ່ ພາຍໃນປີ ດດັຊະນລີາຄາຜູບໍ້ລິໂພນໃນປີປະຈບຸນັ ມທີງັໝດົແມນ່ 108,25 
ຖາມວາ່ອດັຕາເງນິເຟ້ີຂອງປີແມນ່ມຈີກັເທ່ົາໃດ? 
- 8,25 % 

27. ຖາ້ສມົມດຸວາ່ພາຍໃນປີ ດດັຊະນະລາຄາຜູບໍ້ລິໂພກໃນປີປດັຈບຸນັ ມທີງັໝດົແມນ່ 1100 ຖາມ
ວາ່ ອດັຕາເງນິເຟ້ີຈະຢູໃ່ນລະດບັໃດ? 
- ລະດບັຂ ັນ້ສງູ 

28. ການທ່ີພ້ືນຖານເສດຖະກດິ ມລີະດບັສນິຄາ້ໜອ້ຍເກນີໄປນ ັນ້ ມນັຈະສ ົ່ງຜນົເຮັດລະດບັລາຄາ
ສນິຄາ້ນ ັນ້ເພ່ີມສງູຂືນ້ຢາ່ງໄວວາ ການທ່ີເກດີປະກດົການດ ັງ່ກາ່ວນີ ້ເພ່ີນເອີນ້ວາ່:  

� ຄວາມສາມາດໃນການຜິດທ່ີຕກົຕ ໍາ່, ອປຸະສງົດງຶ, ອປຸະທານຕນັ, ປະເທດດອ້ຍ
ພດັທະນາ. 

29. ອດັຕາເງນິເຟ້ີທ່ີເກດີຈາກອປຸະສງົນ ັນ້ ແມນ່ມຫຼີາຍສາຍເຫດ ເຊິ່ ງສາເຫດໃດຕ່ໍໄປນີທ່ີ້ເປັນ
ສາເຫດເກດີມາຈາກອປຸະສງົ? 
- ລດັຖະບານໃຊນ້ະໂຍບາຍເພ່ີມຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍ. 

30. ອດັຕາເງນິເຟ້ີ ທ່ີເກດີຈາກອປຸະສງົນ ັນ້ ແມນ່ມຫຼີາຍສາຍເຫດ ເຊິ່ ງສາຍເຫດໃດຕ່ໍໄປນີທ່ີ້ບ່ໍແມນ່
ສາເຫດເກດີມາຈາກອປຸະສງົ? 
- ລະດບັອດັຕາເງນິເດອືນເພ່ີມສງູຂືນ້ ຫຼາຍກວາ່ກາໍລງັການຜະລິດ. 

31. ອດັຕາເງນິເຟ້ີເກດີຈາກອປຸະທານນ ັນ້ ແມນ່ມຫຼີາຍສາຍເຫດ ເຊິ່ ງສາຍເຫດໃດຕ່ໍໄປນີ ້ທ່ີບ່ໍແມນ່
ສາເຫດເກດີມາຈາກອປຸະທານ? 
- ລດັຖະບານໃຊນ້ະໂຍບາຍເພ່ີມຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍ. 

32. ອດັຕາເງນິເຟ້ີເກດີຈາກອປຸະທານນ ັນ້ ແມນ່ມຫຼີາຍສາເຫດ ເຊິ່ ງສາຍເຫດໃດຕ່ໍໄປນີທ່ີ້ເປັນ
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ສາເຫດເກດີມາຈາກອປຸະທານ? 
- ການເພ່ີມຂືນ້ຂອງລາຍໄດຕ້ວົຈງິຂອງຜູຜ້ະລິດ ຈະພກັດນັໃຫລ້າຄາສງູຂືນ້ 

33. ຜນົກະທບົໃດຕ່ໍໄປນີ ້ທ່ີບ່ໍແມນ່ຜນົກະທບົຈາກໄພເງນິເຟ້ີ? 
- ຜນົກະທບົຈາກສະພາບແວດລອ້ມ 

34. ຜນົກະທບົໃດຕ່ໍໄປນີ ້ທ່ີແມນ່ຜນົກະທບົຈາກໄພເງນິເຟ້ີ? 
- ສ ົ່ງຜນົຕ່ໍການກະຈາຍລາຍໄດແ້ຫງ່ຊາດ ແລະ ຊບັພະຍາກອນໃນສງັຄມົ, ເງນິເຟ້ິສງົຜນົ
ກະທບົຕ່ໍຄວາມສະຫງບົຂອງສະພາບເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົ, ອດັຕາເງນິເຟ້ີສາ້ງຜນົກະທບົ
ໂດຍຜາ່ນລະບບົພາສ.ີ 

35. ອງີຕາມທິດສະດຂີອງ Phillip’s Curve ທ່ີໄດສ້ກຶສາຜາ່ນມາ ຂໍໃ້ດຕ່ໍໄປນີເ້ປັນຂໍທ່ີ້ຖກືຕອ້ງ? 
- ອດັຕາການວາ່ງງານ ແລະ ອດັຕາເງນິເຟ້ີ ແມນ່ມກີານເຄື່ ອນໄຫວໃນທິດທາງດຽວກນັ, 
ການຄາດການຂອງອດັຕາເງນິເຟ້ີທ່ີຈະເພ່ີມສງູຂືນ້ ຈະສ ົ່ງຜນົໃຫມ້ກີານວາ່ງງານເພ່ີມຂືນ້. 

36. ລວມຍອດຜະລິດຕະພນັສນິຄາ້ ແລະ ບໍລິການພາຍໃນປະເທດໝາຍເຖງິສບັໃດຕ່ໍໄປນີ?້ 
- Gross Domestic Product 

37. ຂໍໃ້ດຕ່ໍໄປນີ ້ໝາຍເຖງິມນູຄາ່ຜະລິດຕະພນັລວມແຫງ່ຊາດ? 
- Gross National Product 

38. ຂໍໃ້ດຕ່ໍໄປນີໝ້າຍເຖງິເງນິທຶນໝນູວຽນລວມ? 
- Gross Working Capital 

39. ຂໍໃ້ດຕ່ໍໄປນີໝ້າຍເຖງິລາຍໄດລ້ວມ? 
- Gross Income  

40. ຂໍໃ້ດຕ່ໍໄປນີ ້ເປັນວທີິແກໄ້ຂໄພເງນິເຟ້ີ? 
- ວທີິການແກໄ້ຂເງນິເຟ້ີດວ້ຍການນາໍໃຊນ້ະໂຍບາຍທ່ີສ ົ່ງຜນົຕ່ໍຄວາມຕອ້ງການ, ວທີິແກໄ້ຂ
ເງນິເຟ້ີດວ້ຍການນາໍໃຊນ້ະໂຍບາຍທ່ີສ ົ່ງຜນົຕ່ໍການສະໜອງ, ບນັດາວທີິການແກໄ້ຂເງນິເຟ້ີທ່ີ
ສ ົ່ງຜນົຕ່ໍການເປີດກວາ້ງຄວາມສາມາດສະໜອງສິນຄາ້. 
 

41. ປະໂຫຍກໃດຕ່ໍໄປນີເ້ປັນວິທີແກໄ້ຂໄພເງນິເຟ້ີດວ້ຍການນາໍໃຊນ້ະໂຍບາຍທ່ີສ ົ່ງຜນົຕ່ໍຄວາມ
ຕອ້ງການ? 
- ການແກໄ້ຂດວ້ຍວທີິນີ ້ ແມນ່ແນໃສກ່ານຈາໍກດັການເພ່ີມຂືນ້ຂອງປະລິມານຄວາມຕອ້ງການ
ຢາ່ງເກນີຂອບເຂດ ໂດຍການນາໍໃຊນ້ະໂຍບາຍຮດັກມຸ. 

42. ປະໂຫຍກໃດຕ່ໍໄປນີ ້ ທ່ີເປັນວທີິແກໄ້ຂໄພເງນິເຟ້ີດວ້ຍການນາໍໃຊນ້ະໂຍບາຍທ່ີສ ົ່ງຜນົຕ່ໍການ
ສະໜອງ? 
- ວທີິທ່ີສາໍຄນັທ່ີສດຸ ທ່ີສ ົ່ງຜນົຕ່ໍສາຍພວົພນັລະຫວາ່ງອດັຕາການເພ່ີມຂືນ້ຂອງເງນິເດອືນ 
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ແລະ ລະດບັການຂະຫຍາຍຕວົຂອງກາໍລງັການຜະລິດໃນສງັຄມົ. 
43. ປະໂຫຍກໃດຕ່ໍໄປນີ ້ ທ່ີເປັນວທີິແກໄ້ຂໄພເງນິເຟ້ີ ໂດຍການນາໍໃຊນ້ະໂນບາຍທ່ີສ ົ່ງຜນົຕ່ໍການ

ເປີດກວາ້ງຄວາມສາມາດສະໜອງສນິຄາ້? 
- ວທີິການດ ັງ່ກາ່ວແມນ່ຈະແກໄ້ຂສະຖານະການ ແລະ ມຜີນົຢາ່ງທນັທີ ຕ່ໍກບັການສາ້ງຄວາມ
ສມົດນຸຂອງສນິຄາ້ດວ້ຍການນາໍເຂ້ົາ ໂດຍສະເພາະແມນ່ບນັດາສນິຄາ້ທ່ີກາໍລງັຂາດແຄນ ເຊິ່ ງ
ເປັນການຫຸຼດຄວາມກດົກນັໃຫລ້າຄາສນິຄາ້. 

    
ບດົທີ 7ບດົທີ 7ບດົທີ 7ບດົທີ 7 

ປະລິມານເງນິປະລິມານເງນິປະລິມານເງນິປະລິມານເງນິ    
1. ຄວາມໝາຍຂອງຄວາມຕອ້ງການເງນິຕາ ແມນ່ເກດີມາຈາກໃສ ? 
- ຄວາມສາມາດໃນການແລກປ່ຽນເງນິຕາ ມນັບ່ໍແມນ່ເກດີມາຈາກກະໂຕມນັເອງສະນ ັນ້,ເມ ື່ອ
ເວ້ົາເຖງິຄວາມຕອ້ງການເງນິຕາມນັຈະເວ້ົາຄວາມຕອ້ງເງນິຕາຕວົຈງິ. 

2. ຂໍໃ້ດຕ່ໍໄປນີ ້ທ່ີເປັນອງົປະກອບປດັໃຈທ່ີສ ົ່ງຜນົສະທອນ້ເຖງິລະດບັຄວາມຕອ້ງການເງນິ.? 
- ຄວາມຕອ້ງການໃນການແລກປ່ຽນ, ລະດບັຄວາມຕອ້ງການເງນິແຮ, ຄວາມຕອ້ງການເງນິ
ໃນການລງົ. 

3. ເຫດຜນົໃດຕ່ໍໄປນີ ້ ບ່ໍແມນ່ເຫດຜນົທ່ີຈະໃຊເ້ພ່ືອຈດຸປະສງົການຕອບສະໜອງຄວາມຕອ້ງ 
ການຂອງການແລກປ່ຽນ? 
- ບນັດານການປ່ຽນແປງຂອງນະໂຍບາຍເສດຖະກດິມະຫາພາກ, ສະພາບແວດລອ້ມດາ້ນ
ເສດຖະກດິ, ໄພວາ່ງງານ ແລະ ໂຄງປະກອບດາ້ນພນົລະເມອືງມນັກໍ່ຈະສ ົ່ງຜນົສະທອ້ນ
ເຖງິຄວາມຕອ້ງການແຮເງນິໄວ.້ 

4. ສດູໃດຕ່ໍໄປນີ ້ ທ່ີເປັນສດູຂອງ Cambridge ທ່ີຊີໃ້ຫເ້ຫັນວາ່ຈາໍນວນປະລິມານເງນິທ່ີເກບັ
ຮກັສາໄວເ້ພ່ືອສະໜອງຄວາມຕອ້ງການໃນການແລກປ່ຽນ ເຊິ່ ງເປັນອດັຕາສວ່ນພວົພນັກບັ
ລາຍຮບັຕວົຈງິ? ,-

. = / × 1 
5. ສດູໃດຕ່ໍໄປນີ ້ ເປັນສດູຂອງ Baum on ທ່ີເປັນລະດບັຄວາມຕອ້ງການເງນິສະເລຍ່ໃຫແ້ກ່

ການແລກປ່ຽນ? 

,-	 = 2!32" 
6. ກລໍະນໃີດຕ່ໍໄປນີ ້ທ່ີພາໃຫເ້ກດີຄວາມຕອ້ງການແຮເງນິໄວ?້  

- ເກດີອບຸດັຕເິຫດ, ລາຄາສນິຄາ້ເພ່ີມຂືນ້ກະທນັຫນັ, ເຄື່ ອງໃຊເ້ປ້ເພເສຍຫາຍ 
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7. ວທີິໃດຕ່ໍໄປນີ ້ເປັນວທີິແກໄ້ຂໃນການສະໜອງເງນິແຮ ໃຫທ້ນັກບັຄວາມຕອ້ງການທ່ີເກດີຂືນ້
ຢາ່ງກະທນັຫນັຂອງຄອບຄວົຫືຼບກຸຄນົ? 
- ຮກັສາເງນິໄວໃ້ຫຫຼ້າຍກວາ່ລາຍຈາ່ຍທ່ີຄາດຄະເນໄວ,້ ຫຸຼດຜາ່ນການໃຊຈ້າ່ຍປກົກະຕລິງົ 
ເພ່ືອເປັນການປ້ອງກນັ, ຂາຍບນັດາຊບັສມົບດັທາງດາ້ນການເງນິ. 

8. ຈດຸພິເສດໃດຂອງເງນິທ່ີເປັນຄວາມຕອ້ງການທາງດາ້ນການລງົທຶນ? 
- ລະດບັຜນົຕອບແທນຂອງເງນິຕາ, ລະດບັຄວາມສຽ່ງຂອງເງນິຕາ. 

9. ຫຼກັເກນຂໍໃ້ດຕ່ໍໄປນີ ້ເປັນຫຼກັເກນທ່ີຖກືຕອ້ງທ່ີສດຸ? 
- ຖາ້ I > ic ອດັຕາສວ່ນຜນົຕອບແທນຂອງພນັທະບດັ >0, ຊບັສມົບດັຈະຖກືສະສມົ
ດວ້ຍບນັດາເຄື່ ອງທາງການເງນິ 
- ຖາ້ I < ic ອດັອດັຕາສວ່ນຜນົຕອບແທນຂອງພນັທະບດັ <0, ຊບັສມົບດັຈະຖກືສະສມົ
ພາຍໃຕຮ້ບູແບບເງນິຕາ. 

10. ປດັໃຈໃດຕ່ໍໄປນີ ້ ທ່ີບ່ໍນອນຢູໃ່ນທິດສະດ ີ ກຽ່ວກບັປະລິມານເງນິຕາ ໃນຍກຸສະໄໝໃໝທ່ີ່
ສະທອ້ນເຖງິຄວາມຕອ້ງການ ການເງນິ? 
- ສິ່ ງທາ້ທາຍໃນການລງົທຶນ 

11. ສມົຜນົໃດຕ່ໍໄປນີ ້ເປັນສມົຜນົຄວາມຕອ້ງການເງນິຂອງທາ່ນ Milton Friedman? 
12. ຊບັສິນໃດຕ່ໍໄປນີ ້ທ່ີມສີະພາບຄອ່ງຕ ໍາ່ສດຸ? 

- ອະສງັຫາລິມະຊບັ 
13. ຊບັສິນໃດທ່ີມສີະພາບຄອ່ງສງູສດຸ? 

- ເງນິສດົ 
14. ຊບັສິນໃດຕ່ໍໄປນີ ້ປ່ຽນເປັນເງນິໄດງ້າ່ຍທ່ີສດຸ? 

- ເງນິຝາກມກີາໍນດົ 
15. ຊບັສິນໃດຕ່ໍໄປນີ ້ປ່ຽນເປັນເງນິໄດຍ້າກທ່ີສດຸ? 

- ອະສງັຫາລິມະຊບັ. 
16. ປະລິມານເງນິໃດຕ່ໍໄປນີ ້ທ່ີບ່ໍຢູໃ່ນປະລິມານເງນິ M1? 

- ເງນິຝາກປະຢດັ 
17. ປະລິມານເງນິ M2 ມປີະລິມານເງນິໃດແດ?່ 

- ປະລິມານເງນິ M1, ເງນິຝາກປະຢດັ, ເງນິຝາກມກີາໍນດົ 
18. ປະລິມານເງນິ M3 ປະກອບມປີະລິມານເງນິໃດແດ?່ 

� ປະລິມານເງນິ M2 ແລະ ບນັຊເີງນິຝາກປະຢດັຂອງລດັຖະບານ. 


