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สงครามการค้าสหรัฐฯ – จีน ค่าเงิ นหยวน และ
ผลกระทบต่อการค้าของไทย
ภายหลังจากทีจ่ นี ประกาศตอบโต้ภาษีนาเข้าของสหรัฐฯ ทีม่ ผี ลเมื่อ
วันที่ 6 ก.ค. ทีผ่ ่านมา ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้สงการให้
ั่
ขน้ึ ภาษี
นาเข้ากับสินค้าจีนอีกระลอกตามทีข่ ่ไู ว้ โดยเป็ นมูล ค่า 2 แสนล้าน
USD และมีจานวนสินค้ากว่า 6,000 รายการ ซึ่งจะทราบรายชื่อ
สินค้าทีแ่ น่นอนประมาณปลายเดือนสิงหาคมภายหลังการทาประชา
พิจารณ์
จับตาสิ นค้าอิ เล็กทรอนิ กส์
ถึง ณ ป จั จุ บ ัน ทางสหรัฐ ฯ ได้ป ระกาศขึ้น ภาษีน าเข้า กับ สิน ค้า
มูลค่ากว่า 3 แสนล้าน USD แล้ว โดยผลกระทบของการขึน้ ภาษีกบั
สินค้า 2.5 แสนล้าน USD จะเริม่ เห็นตัง้ แต่เดือน ก.ค. เป็ นต้นไป
ซึ่ง ต้ อ งจับ ตามองการส่ ง ออกสิน ค้า หมวดอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ไ ปจีน
เนื่องจากอยู่ใน supply chain ของสินค้าจีนทีโ่ ดนสหรัฐฯ เก็บภาษี
25% ทัง้ นี้ เรามองว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าคอมพิวเตอร์และ
ชิน้ ส่วนไปจีนเดือน มิ.ย. ทีย่ งั โตได้ 10% ยังไม่สะท้อนปจั จัยความ
เสีย่ งดังกล่าว (ตัวเลขส่งออก-นาเข้า มิ.ย. ประกาศเมื่อ 20 ก.ค.)
ผลกระทบทางอ้อมสาคัญไม่แพ้ผลกระทบรายสิ นค้า
นอกเหนือจากผลกระทบรายสินค้า เช่น เหล็กและเหล็กกล้า แผง
โซลาร์ เครื่องซักผ้า และสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ทีพ่ ูด ถึงไปแล้ว การ
ขึน้ ภาษีนาเข้าของสหรัฐฯ และการตอบโต้จากจีนรวมถึงคู่ คา้ อื่นๆ
อาจทาให้เศรษฐกิจโลกโดยรวมเติบโตได้ไม่ดเี หมือนเดิม โดยทาง
หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)
ได้ประเมินว่า GDP โลกอาจลดลงถึง 0.5% หรือประมาณ 4.3 แสน
ล้าน USD ภายในปี 2020 ซึง่ แปลว่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกจะ
ใหญ่พอๆ กับ GDP ประเทศไทยเลยทีเดียว (GDP ไทยมีมูลค่า
ประมาณ 4.6 แสนล้าน USD)
เราคาดว่ากลุ่มประเทศทีไ่ ด้รบั ผลกระทบทางอ้อมค่อนข้างมาก คือ
กลุ่มที่ไม่ได้มอี ุปสงค์ในประเทศที่แข็งแกร่งมากนัก เช่น สหภาพ
ยุโรป และกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่

Click บนรูปเพื่อเข้าไปลองใช้ visualization ซึง่ จะสามารถ
เลือกการส่งออกไปประเทศอื่น นอกเหนือจากจีน 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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จับตาดูค่าเงิ นหยวน
ภายหลังจากที่สหรัฐฯ เพิม่ ความเข้มข้นในการตอบโต้มาตรการ
ภาษี ค่าเงินหยวนก็อ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องในช่วง 1 เดือนที่ผ่าน
มา โดยอ่อนค่าลงจาก 6.5 หยวนต่อ USD เป็ นประมาณ 6.75
หยวนต่อ USD และอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับค่าเงินบาทเช่นกัน
การอ่ อ นค่ า ของเงิน หยวน อาจเป็ น วิธีห นึ่ ง ที่ท างการจีน ช่ ว ยลด
ผลกระทบจากกาแพงภาษี โดยการทาให้กาไรจากการค้าในรูปเงิน
สกุลท้องถิน่ เพิม่ ขึน้ ซึง่ เอือ้ ให้บริษทั จีนสามารถแข่งขันด้านราคาได้
เรามองว่ า ต้ อ งติ ด ตามมู ล ค่ า การน าเข้ า จากจี น อย่ า งใกล้ ชิ ด
โดยเฉพาะสินค้าวัตถุดบิ อย่างเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กที่ จนี อาจ
พยายามหาตลาดทดแทนตลาดสหรัฐฯ โดยในเดือ น มิ . ย. การ
นาเข้าสินค้าดังกล่าวเติบโตถึง 27% ต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้าที่
โต 42%
นอกจากนี้ ตลาดการเงินค่อนข้างอ่อนไหวกับการอ่อนค่าของเงิน
หยวนเนื่ อ งจากเป็ น ที่ท ราบกัน ดีว่ า ภาคธุ รกิจ ของจีนมีห นี้ใ นรูป
USD ค่อนข้างมาก ดังนัน้ การอ่อนค่าต่อไปกว่าระดับ 6.8 หยวน
ต่อ USD อาจจุดประกายให้ตลาดการเงินปิ ดรับความเสีย่ ง (Risk
off) ได้
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ผลกระทบจากสงครามการค้าจะเริ่มเด่นชัดขึ้นตัง้ แต่ เดือ น
ก.ค. นี้เป็ นต้นไป ซึง่ มีโอกาสทาให้การส่งออกของไทยชะลอ
ลงบ้าง
ในระยะหลัง ค่าเงินหยวนอ่อนค่าอย่างต่อเนื่อง และอ่ อนค่า
มากกว่าค่าเงินบาท ซึ่งทาให้ต้องติดตามผลกระทบจากการ
แข่งขันด้านราคาจากสินค้าจีนอย่างใกล้ชดิ มากขึน้
การอ่อนค่าของหยวนไปมากกว่าระดับ 6.8 หยวนต่อ USD
อาจทาให้ตลาดการเงินอ่อนไหว เกิด Risk off ได้

Source: Data from Ministry of Commerce; Analysis by Krungthai Macro Research

Click บนรูปเพื่อเข้าไปลองใช้ visualization ซึง่ จะสามารถดู
มูลค่าการนาเข้าในแต่ละสินค้าได้
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