Research Note

25/9/2018

สหรัฐฯ–จีนยังใช้ ไม้แข็งตอบโต้ แต่ ผลกระทบ
ต่อการค้าของไทยไม่ชดั เจนนัก
ภาวะสงครามการค้าสหรัฐฯ-จีน ยังไม่ทุเลาลง ล่าสุด ปธน.ทรัมป์
เตรีย มปรับ ขึ้น ภาษี สิน ค้า จีน เพิ่ม อีก 2 แสนล้า น USD ซึ่ง มีผ ล
บังคับใช้ตงั ้ แต่ วนั ที่ 24 ก.ย. 2561 ส่วนจีนเก็บภาษีสนิ ค้านาเข้า
จากสหรัฐฯ เพิ่ม 6 หมื่น ล้าน USD ซึ่งอาจเป็ น ส่วนหนึ่ งที่ท าให้
ผูป้ ระกอบการเร่งส่งออก สะท้อนได้จากตัวเลขส่งออกจีน รวมถึง
ไทยในเดือนนี้ทข่ี ยายตัวดีกว่าปกติ
ค่าเงิ นทัวโลกผั
่
นผวนจากความขัดแย้งที่ไม่ทเุ ลาลง
อัตราแลกเปลีย่ นสกุลเงินต่างประเทศเทียบ USD ผันผวน โดยส่วน
ใหญ่อยู่ในทิศอ่อนค่า เนื่องจากนักลงทุนมีความกังวลหลังการเจรจา
สหรัฐฯ-จีนถูกยกเลิก จนกว่าการเลือกตัง้ กลางเทอมของสหรัฐฯจะ
เสร็จสิ้นในช่ว งต้น เดือนพ.ย. โดยทางการจีน มองว่า การตอบโต้
ระหว่ า งกัน ในป จั จุ บ ัน เป็ น การท าเพื่อ หวัง ผลทางการเมือ งของ
ปธน. ทรัมป์ ขณะทีค่ วามเสีย่ งของเศรษฐกิจกลุ่มประเทศตลาดเกิด
ใหม่สงู ขึน้ ส่งผลให้นักลงทุนเทขายสินทรัพย์เสีย่ ง ทัง้ นี้ การส่งออก
ของประเทศที่ไม่ได้รบั ผลกระทบจากสงครามการค้าโดยตรงอาจ
ชะลอลงเร็วกว่าทีค่ าด ทัง้ จากค่าเงินทีม่ คี วามผันผวน สินค้าจากจีน
ทีเ่ ริม่ ทะลักเข้าตลาดอื่นหลังการปรับขึน้ ภาษีระลอกใหม่ของสหรัฐฯ
มีผลบังคับใช้
จับตาสิ นค้ากลุ่มอิ เล็กทรอนิ กส์

ยอดการส่งออกสินค้าในหมวดอิเล็กทรอนิกส์เดือนส.ค.ขยายตัว
เพียง 1% ซึง่ มีความสอดคล้องกับทิศทางตัง้ แต่ชว่ งต้นไตรมาส 3 ที่
การขยายตัวชะลอลงอย่างต่อเนื่อง และหากเน้นสินค้าทีถ่ ู กปรับขึน้
ภาษี โ ดยตรง โดยเฉพาะกลุ่ ม Semi-Conductor พบว่ า มี ย อด
ส่งออกต่ าสุดในรอบ 17 เดือน หรือหดตัวถึง -23% ขณะทีใ่ นกลุ่ม
แผงวงจรรวมหดตัว เป็ น ครัง้ แรกในรอบ 6 เดือ น ส่ ว นในกลุ่ ม
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แม้จะยังขยายตัวแต่ก็เป็ นการขยายตัว
ต่าสุดในรอบ 16 เดือนที่ 4% ชะลอลงจาก 11% ในเดือนก่อน

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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สหรัฐฯ–จีนยังใช้ ไม้แข็งตอบโต้ แต่ ผลกระทบ
ต่อการค้าของไทยไม่ชดั เจนนัก
ผลกระทบต่อการค้าไทยเดือนนี้ ยงั ไม่ชดั เจน
ยอดส่งออกไทยเดือนส.ค.2561 เพิม่ ขึน้ สูงสุดเป็ นประวัติการณ์ ท่ี
22,794.45 ล้าน USD หรือขยายตัว 6.7% (yoy) ซึง่ เป็ นทิศทาง
เดียวกันกับยอดการนาเข้าทีเ่ พิม่ ขึน้ สูงสุดเป็ นประวัตกิ ารณ์เช่นกัน
ที่ 23,382.59 ล้าน USD
ยอดการส่ง ออกที่เ พิ่ม ขึ้น เป็ น ผลจากการขยายตัว ของทัง้ สิน ค้า
อุตสาหกรรมที่ 5.8% สินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตรที่ 4.1%
ส่วนการส่งออกรายตลาดขยายตัวได้ดที งั ้ ในอาเซียน CLMV เอเชีย
ใต้ และญี่ปุ่น โดยเฉพาะตลาดสหรัฐฯและจีนที่แม้จะอยู่ในภาวะ
สงครามการค้าแต่การส่งออกไปยังสองประเทศนี้ยงั ขยายตัวได้ท่ี
0.6% และ 2.3% ตามลาดับ
ทัง้ นี้ ทางเรามองว่ า ยอดการส่ง ออกไทยไปยัง สหรัฐฯและจีน ที่
ขยายตัวได้ อาจเกิดจากการเร่งส่งออกของผู้ประกอบการ ก่อ นที่
คาสังปรั
่ บเพิ่มภาษีครัง้ ล่าสุดที่มีวงเงิน 2 แสนล้านUSD จะมีผ ล
บังคับใช้ในวันที่ 24 ก.ย. 2561 และหากมองด้านการนาเข้า พบว่า
สินค้าหมวดวัสดุเพือ่ ก่อสร้างจากจีนมีแนวโน้มเร่งตัวขึน้ โดยเฉพาะ
ในกลุ่ม เหล็กกล้า แร่เหล็กและผลิตภัณฑ์โลหะจนอาจส่งผลกระทบ
ต่อผูป้ ระกอบการในประเทศ
สรุปมุมมอง Krungthai Macro Research

•

•

ผลกระทบจากสงครามการค้ า จะเริ่ม กระทบการส่ ง ออก
ประเทศไทยอย่างชัดเจนในไตรมาสสุดท้ายของปี หลังการ
บังคับใช้มาตรการภาษีสนิ ค้าน าเข้า จีนครัง้ ล่ าสุด วงเงิน 2
แสนล้าน USD
คาดว่าเงินบาทจะแข็งค่าต่อเนื่องท่ามกลางความผันผวนใน
ตลาดเงินและตลาดทุ นของตลาดเกิดใหม่ เนื่อ งจากไทยมี
เสถี ย รภาพระบบการเงิน ที่ดีก ว่ า อัน จะส่ ง ผลกระทบต่ อ
ความสามารถในการทาการไของผูป้ ระกอบธุรกิจส่งออก หาก
ไม่ได้ป้องกันความเสีย่ ง

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

Click บนรูปเพื่อเข้าไปลองใช้ visualization ซึง่ จะสามารถดู
มูลค่าการนาเข้าในแต่ละสินค้าได้
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