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ส่ ง ออกไทยหดตัว ครัง้ แรกในรอบ 19 เดื อ น
หลังการส่งออกไปยังตลาดสาคัญแย่ลง
ส่งออกไทยเดือน ก.ย. หดตัวที่ -5.2% ตามการส่งออกไปจีนที่หด
ตัวถึง -14.1% และประเทศกลุ่ม ASEAN-5 ที่ชะลอลงมากเหลือ
เติบโตเพียง 0.9% จาก 35.5% ในเดือนก่อน อย่างไรก็ดี หากไม่
รวมทองคาทีม่ คี วามผันผวน การส่งออกไทยจะหดตัวเพียงเล็กน้อย
ที่ -0.8% เท่านัน้ ทัง้ นี้ มูลค่าส่งออกในภาพรวมยังอยู่เหนือระดับ 2
หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ การหดตัวของยอดส่งออกจึงเกิดจากปจั จัย
ฐานการส่งออกเดือน ก.ย. ปี ก่อนทีส่ ูงส่วนหนึ่ง แต่กม็ ีอกี ส่วนทีม่ า
จากความต้องการสินค้าทีช่ ะลอตัวลงจริงๆ
ตลาดจีนชะลอตัว
สิน ค้า ส่ง ออกของไทยไปจีน ที่ ห ดตัว ได้แ ก่ ยานยนต์แ ละยางล้อ
รวมถึงสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ บริษทั จีนในธุรกิจดังกล่าวเริม่ ได้รบั
ความยากลาบากในการขอสินเชื่อจากต่างประเทศ สะท้อนจากยอด
สินเชื่อต่างประเทศปี น้รี วมอยู่ท่ี 1.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึง่ ลดลง
มากเมื่อเทียบกับ 11.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี ก่อน

Click บนรูปเพื่อเข้าไปลองใช้ visualization

นอกจากนี้ ตลาดยานยนต์ของจีนมีการชะลอตัวอย่างต่อเนื่ อง โดย
ยอดขายหดตัว -4%, -3.8%, และ -11.6% ในช่วง 3 เดือนทีผ่ ่านมา
ซึง่ อาจจะเป็ นผลจากความเชื่อมันของผู
่
บ้ ริโภคทีล่ ดลง
จับตาสิ นค้ากลุ่มยาง ผลิ ตภัณฑ์ยาง และยานยนต์
สินค้าในกลุ่มนี้ ยางพารามีสดั ส่วนต่ อการส่งออกไปจีนถึง 6.1%
และยอดส่งออกหดตัวหนักที่ -39.7% สาหรับผลิตภัณฑ์ยางหดตัว
ถึง -33.9% ซึง่ สอดคล้องกับการดูเทียบเดือนก่อน (ปรับฤดูกาล) ที่
ลดลง -12.6% และ -17.4% ตามลาดับ
ส่วนการส่งออกยานยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบไป ASEAN-5
คิดเป็ นสัดส่วนถึง 13.6% ของยอดส่งออกไป ASEAN-5 ทัง้ หมด
ล่าสุดหดตัวที่ -12.8% (หดตัวครัง้ แรกในรอบ 9 เดือน)ซึง่ สอดคล้อง
กับการดูเทียบเดือนก่อน (ปรับฤดูกาล) ทีล่ ดลง -28.1%

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
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representation that any transaction can execute at such terms or price.
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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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หลังการส่งออกไปยังตลาดสาคัญแย่ลง
นาเข้ายังไร้ผล Trade war แต่ไม่ควรประมาท
ยอดการนาเข้าไทยล่าสุดในเดือนก.ย.เติบโต 9.9% ชะลอลงจาก
เติบโต 22.8% ในเดือนก่อน
เป็ นที่น่าสังเกตว่า แม้สนิ ค้าส่งออกของจีนจะได้รบั ผลกระทบจาก
มาตรการทางภาษีจนทาให้สง่ ออกไปสหรัฐฯ ได้น้อยลงนัน้ แต่ทว่า
สินค้าจีนยังไม่ทะลักเข้าไทยอย่างที่กงั วล ไม่ว่าจะเป็ น เหล็กและ
ผลิตภัณฑ์โลหะ หรือสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนหนึ่งน่ าจะเป็ นจาก
ปจั จัยภายในจีนเอง เช่น การลงทุนทีล่ ดลง สอดคล้องกับการปล่อย
สินเชื่อทีเ่ ข้มงวดขึน้ กอปรกับตลาดอสังหาฯ จีนทีช่ ะลอลง ส่งผลให้
การผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้องลดลงตามไปด้วย และยังรวมถึงการขอ
สินเชื่อจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากภาวะ
สงครามการค้า แต่อกี ส่วนหนึ่งอาจจะเป็ นเพราะอัตรากาแพงภาษี
ในปจั จุบนั ยังไม่สงู นัก
อย่า งไรก็ต าม ผู้ป ระกอบการในอุ ตสาหกรรมที่เ กี่ยวข้อ งไม่ ควร
ประมาท เพราะในเดือ นมกราคมที่จ ะถึง นี้ อัต ราก าแพงภาษี ท่ี
สหรัฐฯ ตัง้ กับสินค้าจีนจานวนมากจะปรับเพิม่ ขึน้ จาก 10% เป็ น
25% ซึง่ อาจจะเป็ นตัวเร่งสาคัญให้สนิ ค้าจีนออกมาแข่งขันมากขึน้
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การค้ า กับ จีน มีแ นวโน้ ม จะชะลอตั ว ลงต่ อ ไป ตามภาวะ
เศรษฐกิจจีนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากสงครามการค้ากับสหรัฐฯ
และความเชื่อมันของผู
่
บ้ ริโภคทีล่ ดลง
การส่งออกของอุตสาหกรรมรถยนต์และส่วนประกอบชะลอ
ตัวลงมากเป็ นพิเศษในทุกตลาดสาคัญ ได้แก่ จีน อาเซี ยน
และออสเตรเลีย ผูป้ ระกอบการทีอ่ ยู่ใน supply chain จึงควร
ติดตามภาวะตลาดอย่างใกล้ชดิ

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

Click บนรูปเพื่อเข้าไปลองใช้ visualization ซึง่ จะสามารถดู
มูลค่าการนาเข้าในแต่ละสินค้าได้
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ทิ ศทางการนาเข้าและส่งออกของประเทศคู่ค้าไทยในเอเชีย
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ทิ ศทางค่าเงิ นของประเทศคู่ค้าไทยในเอเชีย (เทียบ USD)
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ยอดขายยานยนต์จีนล่าสุด
CHINA Automobile Sales
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