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สหรัฐ ฯ–จี น บัง คับ ใช้ ม าตรการภาษี เ พิ่ ม เติ ม
ค่าเงิ นหยวน และผลกระทบต่อการค้าของไทย
สหรัฐฯ-จีน ดำเนินกำรขึน้ ภำษีนำเข้ำระหว่ำงกันอีก 1.6 หมื่นล้ำน
USD เริม่ 23 ส.ค. 2561 แม้จะเป็ นวันทีท่ งั ้ สองฝ่ำยจะกลับมำร่วม
หำรือเพื่อหำทำงออกในประเด็นสงครำมกำรค้ำ ด้ำนปธน.ทรัมป์ยงั
ขู่จะปรับขึ้นภำษีสนิ ค้ำ จีนรวม 5 แสนล้ำน USD หำกจีน ไม่ยอม
ปรับนโยบำยด้ำนทรัพย์สนิ ทำงปญั ญำ และซื้อสินค้ำจำกสหรัฐฯ
มำกขึน้
คาดทัง้ สองฝ่ ายมุง่ หาข้อสรุปร่วมกันก่อนประชุม G20
ท่ำมกลำงกำรตอบโต้ทำงภำษีระหว่ำงสหรัฐฯ-จีนทีต่ ่ำงไม่มใี ครยอม
อ่อนข้อ แต่ เ รำมองว่ ำ ทัง้ สองฝ่ำ ยต่ ำงพยำยำมหำทำงออกจำก
ภำวะสงครำมกำรค้ำให้ได้ก่อนทีผ่ นู้ ำทัง้ สองประเทศจะมีโอกำสพบ
กัน ในเดือ นพ.ย. สะท้อ นจำกกำรเริ่ม กลับ มำหำรือ ร่ ว มกัน ของ
เจ้ำหน้ำทีร่ ะดับกลำงในวันที่ 23 ส.ค. ซึง่ เรำคำดว่ำจะเป็ นกำรปูทำง
ไปสู่กำรเจรจำของเจ้ำหน้ ำที่ระดับสูงต่ อไป หลังจำกที่ก ำรเจรจำ
ของเจ้ำหน้ ำที่ระดับสูงครัง้ ล่ำสุด ช่วงต้นเดือนมิ .ย. ประสบควำม
ล้มเหลว
จับตาสิ นค้ากลุ่มผลิ ตภัณฑ์ยางรถยนต์
แม้ปจั จุบนั ภำพรวมกำรส่งออกยำงรถยนต์จะยังขยำยตัว แต่หำก
มองกำรส่งออกไปจีนกลับหดตัวต่อเนื่องที่ -33% จำก -20% ใน
เดือ นก่ อน สอดคล้องกับกำรส่ง ออกสินค้ำในกลุ่ มยำนยนต์ และ
จัก รยำนยนต์ไปจีนที่ห ดตัว เช่ น กัน ส่ว นหนึ่ ง คำดว่ำ เป็ นผลจำก
ควำมกังวลต่อมำตรกำรขึน้ ภำษีสนิ ค้ำในกลุ่มดังกล่ำวของสหรัฐฯ
และจีน ที่มีผ ลบัง คับ ใช้ ณ 23 ส.ค. 2561 ขณะที่ภ ำพรวมกำร
ส่งออกผลิตภัณฑ์โลหะทีช่ ะลอลง มองว่ำเกิดจำกภำวะกำรแข่งขันที่
รุนแรง หลังกลุ่มประเทศที่เดิมส่งออกไปยังสหรัฐฯ เริ่ม หำตลำด
ใหม่ เช่น ญีป่ นุ่ และเกำหลีใต้ทส่ี ง่ ออกไปอินเดียมำกขึน้
Click บนรูปเพื่อเข้ำไปลองใช้ visualization ซึง่ จะสำมำรถ
เลือกกำรส่งออกไปประเทศอื่น นอกเหนือจำกจีน 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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ค่าเงิ นหยวนอ่อนค่าต่อเนื่ อง
ภำยใต้ภำวะสงครำมกำรค้ำสหรัฐฯ-จีนทีย่ งั ตอบโต้กนั มำโดยตลอด
ค่ำเงินหยวนก็มที ิศทำงอ่อนค่ำลงอย่ำงต่อเนื่องเช่นกัน ในช่วง 1
เดื อ นที่ ผ่ ำ นมำอ่ อ นค่ ำ ลงจำก 6.82 หยวนต่ อ USD มำอยู่ ท่ี
ประมำณ 6.87 หยวนต่ อ USD (เงินหยวนต่ อ USD อ่อนค่ำจำก
ช่วงกลำงปี ท่ี -3.5% ขณะทีเ่ งินบำทแข็งค่ำขึน้ 0.1%)
กำรอ่ อ นค่ ำ ของเงิน หยวน อำจเป็ น มำตรกำรหนึ่ ง ที่จีน ใช้ เ พื่ อ
บรรเทำผลกระทบจำกมำตรกำรภำษีสหรัฐฯ ทัง้ นี้ กำรอ่อนค่ำ ของ
เงินหยวน กอปรกับข้อจำกัดด้ำนภำษีกบั สหรัฐฯ ทำให้สินค้ำจีน
โดยเฉพำะผลิตภัณฑ์โลหะทะลักเข้ำสู่ประเทศต่ ำงๆ โดยเฉพำะ
อินเดีย ที่ผู้ประกอบกำรในประเทศมีควำมกังวลว่ำสแตนเลสสตีล
จำกจีนจะเบนเข็มมำสูอ่ นิ เดียมำกขึน้
ทัง้ นี้ ประเด็นกำรอ่อนค่ำของเงินหยวน นับเป็ นประเด็นสำคัญที่
ทำงกำรสหรัฐฯต้องกำรหำรือกับทำงกำรจีนในกำรประชุมครัง้ นี้ ซึง่
ฝำ่ ยสหรัฐฯ คำดหวังให้ทำงกำรจีนยอมให้เงินหยวนแข็งค่ำ ขณะที่
กำรอ่อนค่ำของเงินหยวนมิได้มแี ต่ผลบวก แต่กลับมีผลกระทบต่อ
เศรษฐกิ จ จี น เช่ น กัน อำทิ ต้ น ทุ น กำรน ำเข้ ำ เครื่ อ งจัก รจ ำก
ต่ำงประเทศ และหนี้ต่ำงประเทศทีเ่ พิม่ ขึน้
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ผลกระทบจำกสงครำมกำรค้ำจะเริม่ กระทบประเทศไทยมำก
ขึน้ ในระยะต่อไป ตำมกำรบังคับใช้มำตรกำรภำษีสหรัฐฯ-จีน
ยังคงต้องติดตำมกำรแข่งขันด้ำนรำคำจำกสินค้ำจีนที่ มีต่อ
สินค้ำไทย จำกทิศทำงเงินหยวนทีอ่ ่อนค่ำมำกกว่ำเงินบำท
คำดว่ำเงินหยวนจะไม่อ่อนค่ำลงรุนแรงนัก ทัง้ จำกผลกระทบ
ต่ อ เศรษฐกิ จ จี น รวมถึ ง กำรตรวจสอบด้ ำ น Currency
Manipulator Country จำกทำงสหรัฐฯ ซึง่ อำจส่งผลให้สหรัฐฯ
ขึน้ ภำษีหนักขึน้

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

Click บนรูปเพื่อเข้ำไปลองใช้ visualization ซึง่ จะสำมำรถดู
มูลค่ำกำรนำเข้ำในแต่ละสินค้ำได้
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