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ค ว า ม เ ข้ ม ข้ น ส ง ค ร า ม ก า ร ค้ า เ พิ่ ม ขึ้ น
หลังทรัมป์ ขู่ขึ้นภาษี นาเข้า 10% บนสิ นค้ าจี น
อีก 2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ
เป็ นการให้ข่าวโดยประธานาธิบดีสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. ทีอ่ าจ
กลายเป็ นกาแพงภาษีระลอกที่ 3 หลังจากทีท่ งั ้ สหรัฐฯ และจีนเพิง่
จะตอบโต้กนั โดยประกาศรายชื่อสินค้าที่จะโดนภาษีนาเข้ า 25%
ซึง่ มีมูลค่าการค้าราว 3.4 หมื่นล้าน USD และจะมีผลบังคับใช้ 6
ก.ค. นี้
ระลอก 3 ... แย่กว่าที่คาด
ความเสีย่ งต่อเศรษฐกิจเพิม่ ขึน้ ทันทีเพราะการค้าระหว่ างประเทศ
จะได้รบั ผลกระทบมากกว่าทีค่ าดไว้เดิม แต่ทน่ี ่ ากังวลกว่าคือการที่
ไม่ ส ามารถคาดการณ์ ไ ด้ว่ า จะมีก ารเพิ่ม ขอบเขตของสิน ค้า อี ก
หรือไม่ (คล้าย scenario ตอนต้นปี 2017 ทีม่ คี วามกังวลสงคราม
การค้าในวงกว้าง) เห็นได้ว่านักลงทุนปิ ดรับความเสีย่ ง (risk off)
ทันทีหลังวันทีท่ รัมป์ให้ข่าว โดยดัชนีหุน้ Dow Jones ลดลงกว่า
1% ดัชนี Shanghai ลดลงเกือบ 4% ส่วนหุน้ ไทยลดลงกว่า 2%
นอกจากนี้ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ ฯ กล่ า วว่ า นั ก ธุ ร กิจ ส่ ง
สัญญาณว่าอาจจะชะลอการลงทุนและการจ้างงาน

ติ ดตามผลกระทบต่อการค้าไทย
ส่งออก การส่งออกรวมขยายตัวได้ดที ่ี 11.4% ในเดือน พ.ค. หาก
ดูกลุ่มสินค้าทีอ่ ยู่ในข่ายได้รบั ผลกระทบจากสงครามการค้า รูปด้าน
ขวามือแสดงให้เห็นว่ากลุ่มนี้ยงั ขยายตัวได้ดพี อควรที่ 8.9% เพราะ
ในช่วงทีผ่ ่านมามีเพียงสินค้าบางรายการเท่านัน้ ทีไ่ ด้ รบั ผลกระทบ
จากมาตรการภาษีระลอกแรกของสหรัฐฯ โดยในรูปจะเห็นว่าการ
ส่งออกเหล็กและเหล็กกล้า (-28%) รวมถึงเครื่องซักผ้า (-40%) ไป
สหรัฐฯ หดตัวลงอย่างชัดเจน
สาหรับ ผลกระทบจากภาษี ร ะลอกที่ 2 นั น้ ต้ อ งจับ ตามองการ
ส่ง ออกสิน ค้า หมวดอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ไ ปจีน เนื่ อ งจากอยู่ใ น supply
chain ของสินค้าจีนทีโ่ ดนสหรัฐฯ เก็บภาษี 25%

Click บนรูปเพื่อเข้าไปลองใช้ visualization ซึง่ จะสามารถ
เลือกการส่งออกไปประเทศอื่น นอกเหนือจากสหรัฐฯ ได้

Source: Data from Ministry of Commerce; Analysis by Krungthai Macro Research
This report is not intended to provide the basis for any evaluation of the financial instruments discussed herein. The information was obtained from various sources; we do not
guarantee its accuracy or completeness. In particular, information provided herein should be regarded as indicative, preliminary and for illustrative purposes only. There is no
representation that any transaction can execute at such terms or price.
Information provided in this report is not intended to constitute legal, tax or accounting advice in relation to entering into any transaction and does not have regard to the particular
needs of any specific person who may receive this report. Clients should consult their own financial advisors regarding the appropriateness of investing in any investment
strategies discussed or recommended in this report and should understand that statements regarding future prospects may not be realized. While all information this presentation
has been produced or compiled from sources believed to be reliable, the Bank makes no representation as to its accuracy or completeness.
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ค ว า ม เ ข้ ม ข้ น ส ง ค ร า ม ก า ร ค้ า เ พิ่ ม ขึ้ น
หลังทรัมป์ ขู่ขึ้นภาษี นาเข้า 10% บนสิ นค้ าจี น
อีก 2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ
ติ ดตามผลกระทบต่อการค้าไทย
นาเข้า การนาเข้ารวมขยายตัวที่ 11.7% ในเดือน พ.ค. ตามการ
ส่ง ออกและอุ ป สงค์ใ นประเทศที่ก าลัง ฟื้ น ตัว ผลกระทบหากจีน
ส่งออกไปสหรัฐฯ ลดลงจะเป็ นไปได้ทงั ้ ทาให้การนาเข้าของไทย
ลดลงหรือเพิม่ ขึน้

การน าเข้า ในสิน ค้า ทุ น อาจลดลงตามการส่ง ออกของไทยที่เ ป็ น
supply chain ของสินค้าจีนได้รบั ผลกระทบ เนื่องจากการลงทุ น
ของภาคเอกชนในไทยจะชะลอลง (ซึ่ง อาจเป็ น บริษัท ไทยหรือ
บริษทั ต่างชาติกไ็ ด้) ในขณะเดียวกัน การนาเข้าสินค้า วัตถุดบิ และ
สินค้าชัน้ กลางทีเ่ กีย่ วข้องก็จะลดลงเช่นกัน นอกจากนี้ ราคาสินค้า
วัตถุดบิ ทีน่ ่าจะปรับตัวลงก็จะทาให้มลู ค่าการนาเข้าต่าลงด้วย
ในทางตรงกันข้าม การนาเข้าสินค้าอาจเพิม่ ขึน้ หากจีนซึ่งขายสินค้า
ไปสหรัฐฯ ได้น้อยลงหันมาทาตลาดในไทย นอกจากนี้ สินค้าจาก
สหรัฐฯ ก็อาจหันมาทาตลาดในไทยเพิม่ เติม เช่นกัน ซึง่ จะเป็ นการ
แข่ง กับ ผู้ป ระกอบการในประเทศ โดยอาจเป็ น สิน ค้า ทุ น สิน ค้ า
วัตถุดบิ สินค้าชัน้ กลาง หรือสินค้าอุปโภคบริโภคก็ได้
ดุลการค้า ดุลการค้าไทยลดลงในระยะหลังเพราะราคาน้ ามันดิบที่
พุ่งสูงขึน้ ไม่ใช่ผลของสงครามการค้า อย่างไรก็ตาม สงครามการค้า
ทีร่ ุนแรงขึน้ จะทาให้ดุลการค้าไทยลดลง จึงเป็ นจุดที่ตอ้ งติดตาม
ผลกระทบจากสงครามการค้าจะเริม่ เด่นชัดขึน้ ตัง้ แต่เดือ น ก.ค. นี้
เป็ นต้นไป และจะทวีความรุนแรงขึน้ หากทรัมป์เอาจริงกับการขึน้
ภาษีกบั สินค้าจีนอีก 2 แสนล้าน USD ตามทีข่ ่ไู ว้ ซึ่งใน scenario
นัน้ เราอาจได้เห็นรายละเอียดของภาษีระลอกที่ 3 นี้ในช่วงเดือน
ส.ค. หากทางสหรัฐฯ ใช้เวลาในการพิจารณารายชื่อสินค้าใกล้เคียง
กับการทาภาษีในระลอกที่ 2
Source: Data from Ministry of Commerce; Analysis by Krungthai Macro Research

Click บนรูปเพื่อเข้าไปลองใช้ visualization ซึง่ จะสามารถดู
มูลค่าการนาเข้าในแต่ละสินค้าได้
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