
 
 

 
IMF ปรับ GDP โลกป 2019/2020 เหลือ 3.0%/3.4% ช้ีการฟนตัว
เปราะบางจากผลกระทบสงครามการคาและปญหาภูมิรัฐศาสตร 
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 Key points  
IMF ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจโลกป 2019 อยูในระดับต่ําท่ีสุดต้ังแตป 2008 และมองวาเศรษฐกิจ

โลกป 2020 จะฟนตัวเฉพาะกลุม และการฟนตัวมีความเปราะบาง (precarious recovery) ในรายงาน 

IMF WEO เดอืนตุลาคม ปี 2019 ไดป้รบัลดคาดการณ์เศรษฐกจิโลกปี 2019 อยู่ที ่3.0% (จากเดมิ 3.2%) (รูปที ่1) 

โดยมองว่าการเติบโตของเศรษฐกิจโลกอ่อนแอ ซึ่งเกดิจากกจิกรรมทางเศรษฐกจิในภาคอุตสาหกรรมการผลิต 

หดตัวในระดับเดียวกนักบัช่วงก่อนเกิดวิกฤติการเงินปี 2008-2009 นอกจากน้ี สงครามการค้าและปญัหาภูมิ

รฐัศาสตร ์เช่น Brexit เสถยีรภาพทางการเมอืงในหลายประเทศ และความขดัแยง้ระหว่างประเทศเศรษฐกจิหลกั 

เป็นปจัจยัทีส่รา้งความไม่แน่นอนใหก้บันโยบายการคา้และเศรษฐกจิโลก ทําใหภ้าวะการส่งออกและการลงทุนโลก 

รวมถงึความเชื่อมัน่ภาคธุรกจิหดตวัต่อเน่ือง สาํหรบัปี 2020 IMF คาดการณ์เศรษฐกิจโลกขยายตวัอยู่ท่ี 3.4% 

(จากเดิม 3.5%) โดยมองว่าเศรษฐกิจโลกจะฟ้ืนตวัจากปี 2019 เน่ืองจากได้รบัแรงหนุนจากปัจจยัฐานตํา่

ของเศรษฐกิจกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (EM) ท่ีเติบโตชะลอลงหรือเกิดภาวะถดถอยทางเทคนิคไปแล้ว

ในปี 2019 ได้แก่ ตรุกี, อาเจนติน่า, เวเนซูเอล่าและอิหรา่น เป็นต้น และปรมิาณการคา้โลกทีค่าดว่าจะกลบัมา

ทยอยฟ้ืนตวัในปี 2020 โดย IMF คาดว่าการเติบโตของปริมาณการค้าโลกปี 2019 จะอยู่ที่ 1.1% และปี 2020 

เพิม่ขึน้เป็น 3.2% อกีทัง้เศรษฐกจิโลกและหลายประเทศทัว่โลกจะไดร้บัอานิสงคจ์ากการดาํเนินนโยบายการเงนิและ

การคลงัทีผ่่อนคลาย อย่างไรกด็ ีหากความเสีย่งหลกัในปี 2019 ทวคีวามรุนแรงและสง่ผลต่อเน่ืองไปยงัปี 2020 ยงั

มโีอกาสทีก่ารฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิโลกในปี 2020 จะมคีวามเสีย่งตํ่ากว่าการคาดการณ์ได ้ 

 

 

 

 

• กองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) ปรับลดคาดการณการเติบโตเศรษฐกิจ
โลกในป 2019 ลงจากเดิม 3.2% เหลือ 3.0% ซ่ึงต่ําท่ีสุดต้ังแตวิกฤตการเงินป 
2008-2009 จากผลกระทบของสงครามการคา 

• IMF มองวา เศรษฐกิจโลกป 2020 จะขยายตัวได 3.4% แตการฟนตัวอาจไม
ท่ัวถึง ยังคงเปราะบาง และมีความเส่ียงสูงท่ีจะต่ํากวาการคาดการณได 
นอกจากน้ัน การฟนตัวยังมาจากกลุมประเทศกําลังพัฒนา (EM) ท่ีมีฐานต่ํา
เปนหลัก ในขณะท่ีเศรษฐกิจกลุมประเทศพัฒนาแลว (DM) ยังฟนตัวไมชัดเจนนัก  

• จากผลกระทบของสงครามการคาท่ียังคงยืดเย้ือและมีแนวโนมกระจายตัวมากข้ึน 
อีไอซียังคงมุมมองการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกในป 2020 ยังคงเปราะบาง 
และยังคงประมาณการเศรษฐกิจไทยป 2019 และ 2020 ท่ี 2.8%  



เศรษฐกิจโลกป 2019 มีทิศทางเติบโตชะลอลง (synchronized slowdown) จากผลกระทบของ

สงครามการคา แตในป 2020 แมมีแนวโนมฟนตัวแตอัตราการขยายตัวไมเทากันระหวางกลุมประเทศ

พัฒนาแลว (DM) และประเทศกําลังพัฒนา (EM) ความขดัแยง้ทางการคา้ทีรุ่นแรงขึน้ในปี 2019 เช่น สหรฐัฯ-

จนี, สหรฐัฯ-สหภาพยุโรป, ญีปุ่น่-เกาหลใีต ้ฯลฯ และปญัหาเชงิภูมริฐัศาสตร ์เช่น Brexit ไดส้รา้งความไม่แน่นอนใน

นโยบายการค้าระหว่างประเทศทัว่โลกต่อเน่ือง ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนและการค้าเป็นวงกว้าง ทําให้

ภาพรวมเศรษฐกจิทัง้ในกลุ่มประเทศ DM และกลุ่มประเทศ EM เตบิโตชะลอลงตํ่ากว่าการเตบิโตในปี 2017-2018 

โดยเฉพาะเศรษฐกจิสหรฐัฯ และจนีทีไ่ดร้บัผลกระทบจากมาตรการภาษีโดยตรงและคาดว่าอตัราภาษนํีาเขา้ระหว่างกนั

ทีอ่ยูใ่นระดบัสงูจะสง่ผลไปยงัภาคการคา้ของทัง้สองประเทศต่อเน่ืองในปี 2020 โดย IMF ปรบัคาดการณ์เศรษฐกิจ

สหรฐัฯ ในปี 2019 อยู่ที ่2.4% และปี 2020 ชะลอลงอยู่ที ่2.1% ขณะเดยีวกนัเศรษฐกิจยูโรโซนกไ็ดร้บัผลกระทบ

จากปจัจยัการค้าทีช่ะลอลงเช่นกนั คาดเติบโต 1.2% และ 1.4% ในปี 2019 และ 2020 โดยเศรษฐกิจยูโรโซนมี

แนวโน้มฟ้ืนตวัตามปรมิาณการคา้โลกทีฟ้ื่นตวั ร่วมกบัปจัจยัสนับสนุนจากการผ่อนคลายนโยบายการเงนิและการ

กระตุ้นมาตรการการคลงัในหลายประเทศสมาชิก ในขณะที่เศรษฐกิจญ่ีปุ่ นมีแนวโน้มชะลอลงจากผลกระทบ

สงครามการคา้และผลกระทบหลงัการขึน้ภาษีผูบ้รโิภค คาดเตบิโต 0.9% และ 0.5% ในปี 2019 และ 2020 ทําให้

เศรษฐกิจกลุ่มประเทศ DM ในปี 2019 และ 2020 จะเติบโตทรงตวัอยู่ท่ีราว 1.7% สําหรบัภาพรวมเศรษฐกจิ 

EM อย่างเศรษฐกิจอินเดีย ในปี 2019 ได้รับผลกระทบจากปจัจัยภายใน โดยเฉพาะความไม่แน่นอนของ

มาตรการควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของภาคธุรกิจที่ส่งผลให้เกิดการชะลอการบริโภคและการลงทุน

ภาคเอกชน อย่างไรกด็ ีความไม่แน่นอนดงักล่าวมแีนวโน้มหายไปในปี 2020 ทาํใหเ้ศรษฐกจิอนิเดยีเริม่กลบัมาฟ้ืน

ตวัจากอานิสงคข์องการลดภาษนิีตบิุคคล คาดเตบิโตราว 6.1% และ 7.0% ในปี 2019 และ 2020 สาํหรบัเศรษฐกิจ

จีน ยงัมีแนวโน้มชะลอลงต่อเน่ืองจากผลกระทบของสงครามการค้าแม้ว่าการบริโภคภาคเอกชนจะยังมีส่วน

ประคบัประคองการเตบิโตทางเศรษฐกจิ คาดเตบิโตอยู่ทีร่าว 6.1% และ 5.8% ในปี 2019 และ 2020 ตามลาํดบั ใน

ระยะต่อไป เศรษฐกจิ EM ซึง่หลายประเทศกําลงัประสบภาวะการชะลอตวัทางเศรษฐกจิรวมถงึภาวะถดถอยทาง

เทคนิคมแีนวโน้มฟ้ืนตวัขึน้ในปี 2020 ตามการฟ้ืนตวัของปรมิาณการคา้โลกและปจัจยัฐานตํ่าจากปี 2019 ทําให้

เศรษฐกิจกลุ่มประเทศ EM ในปี 2019 และ 2020 จะเตบิโต 3.9% และ 4.6% ตามลาํดบั 

 

IMF ช้ีความเส่ียงตอพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจยังคงสูง นโยบายการเงินและการคลังท่ีผอนคลายมีความ

จําเปนตอเน่ืองในระยะขางหนา ความเสีย่งดา้นตํ่าต่อการเติบโตของเศรษฐกจิโลกยงัมแีนวโน้มสงูต่อเน่ืองจาก

ความขดัแย้งดา้นการคา้และปญัหาเชงิภูมริฐัศาสตรท์ีป่ะทุขึน้ในหลายประเดน็และกระจายตวัในหลายภูมภิาคทัว่

โลก นโยบายการเงนิทีผ่่อนคลายเพยีงอย่างเดยีวอาจไม่เพยีงพอต่อการประคบัประคองการเติบโตทางเศรษฐกจิ  

แมธ้นาคารกลางหลายประเทศยงัมชี่องว่างในการผ่อนคลายนโยบายในช่วงทีอ่ตัราเงนิเฟ้อและการคาดการณ์อตัรา

เงนิเฟ้ออยู่ในระดบัตํ่า แต่สถานการณ์ปจัจุบนัมคีวามจาํเป็นทีผู่ด้ําเนินนโยบายตอ้งเร่งประสานนโยบายการคลงัใน

การกระตุ้นเศรษฐกิจ เน่ืองจากในอนาคตขีดความสามารถในการผ่อนคลายนโยบายการเงิน (policy space) 

โดยเฉพาะอตัราดอกเบีย้อาจพบขอ้จาํกดัในระยะต่อไปจากการทีด่อกเบีย้อยู่ในระดบัตํ่ายาวนาน นอกจากน้ี IMF ชี้

ในระยะกลางการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิโลกยงัคงต้องเผชญิกบัมาตรการกดีกนัทางการค้าที่สูงขึน้ทัง้มาตรการทาง

ภาษีและมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี ปญัหาเชงิภูมริฐัศาสตร์หลายประเดน็ที่อาจกลายเป็นปญัหาเชงิโครงสร้างและมี

แนวโน้มยดืเยื้อ การชะงกังนัของห่วงโซ่อุปทานในหลายอุตสาหกรรม ซึ่งความเสีย่งเหล่าน้ีจะลดอตัราการเตบิโต

ของผลติภาพและประสทิธภิาพการผลติและจะสง่ผลต่อศกัยภาพการเตบิโตของเศรษฐกจิโลกในระยะต่อไปได ้

 

 

 

 



 Implication  
เศรษฐกิจโลกในภาคการผลิตยังมีแนวโนมหดตัว ในขณะท่ีภาคบริการเร่ิมไดรับผลกระทบจากความไม

แน�นอนเชิงโนยบายท่ีเพ่ิมสูงข้ึนตอเน่ือง ความไม่แน่นอนจากมาตรการกดีกนัทางการคา้และความขดัแยง้ทาง

การค้าที่ทวคีวามรุนแรงในช่วงที่ผ่านมา เช่น สงครามการค้าสหรฐัฯ-จนีที่พฒันาสู่สงครามเทคโนโลยแีละสงคราม

ค่าเงนิ ความขดัแย้งทางการคา้ระหว่างญี่ปุ่นและเกาหลใีต้ที่สง่ผลต่ออุตสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกส ์ความขดัแยง้ทาง

การคา้ระหว่างสหรฐัฯ และสหภาพยุโรปในอุตสาหกรรมการบนิ ฯลฯ ไดส้ง่ผลกระทบต่อความเชื่อมัน่ในภาคการผลติ

โลก สะท้อนจากดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื้อ (PMI) ภาคการผลติที่ชะลอตวัลงตัง้แต่ต้นปี 2018 และเริม่หดตวัหลงัจาก

มาตรการกดีกนัการคา้ทวคีวามรุนแรงในหลายภูมภิาคตัง้แต่ช่วงกลางปี 2019 ในขณะเดยีวกนั ดชันี PMI ภาคบรกิาร

โลกกเ็ริม่ชะลอลงเช่นเดยีวกนั (รปูที ่2) ในขณะทีภ่าคบรกิารแมย้งัอยู่ในเกณฑข์ยายตวัซึง่สะทอ้นจากดชันี PMI ทีอ่ยู่

เหนือเกณฑ์ขยายตัวที่ 50 แต่กย็งัอยู่ในแนวโน้มที่ชะลอลงต่อเน่ือง และอาจมีความเสีย่งชะลอลงจนกระทัง่เขา้สู่

ภาวะการหดตวัดงัเช่นภาคการผลติและภาคการคา้สนิคา้โลกในระยะต่อไปได ้อย่างไรกด็ ีตลาดแรงงานในเศรษฐกจิ

หลกัสว่นใหญ่ยงัคงแขง็แกร่งและยงัมสีว่นช่วยสนบัสนุนการเตบิโตทางเศรษฐกจิผ่านการบรโิภคภาคครวัเรอืนได ้ 

 

สงครามการคาสหรัฐ-จีนยังมีความเส่ียงจากภาษีนําเขามูลคาราว 1.56 แสนลานดอลลารสหรัฐ อัตรา 

15% ซ่ึงมีกําหนดการข้ึนภาษีวันท่ี 15 ธ.ค. แมท้ังสองฝายสามารถบรรลุขอตกลงการคาในข้ันตน 

(phase 1) แตการเจรจายังมีความไมแน�นอนและมีแนวโนมยืดเย้ือ การเจรจาทางการคา้สหรฐัฯ-จนีช่วงวนัที ่

10-11 ต.ค. ที่ผ่านมา ทัง้สองฝ่ายบรรลุขอ้ตกลงเบื้องต้นครอบคลุม 3 ประเดน็หลกั ได้แก่ 1) การซื้อสนิค้าเกษตร

สหรฐัฯ จากจนีราว 4-5 หมื่นลา้นดอลลารส์หรฐั 2) ความโปร่งใสในการดาํเนินนโยบายอตัราแลกเปลีย่นของจนี และ 

3) การเปิดตลาดภาคบรกิารทางการเงนิของจนี โดยสหรฐัฯ ไดร้ะงบัการขึน้ภาษีนําเขา้สนิคา้จนีมลูค่า 2.5 แสนลา้น

ดอลลารส์หรฐั จาก 25% เป็น 30% ในวนัที ่15 ต.ค. เพื่อแลกกบัประเดน็ขอ้เรยีกรอ้ง 3 ขอ้ขา้งตน้ อย่างไรกด็ ีแม้

ขอ้ตกลงขัน้ตน้น้ีจะช่วยชะลอความรุนแรงของภาพความขดัแยง้ทางการคา้ของสหรฐัฯ-จนีไดเ้บือ้งตน้ แต่ความเสีย่ง

และความไม่แน่นอนด้านนโยบายการค้ายงัมีอยู่สูงด้วยเหตุผลอย่างน้อย 2 ประการ ได้แก่ 1) การเจรจาในรอบ

ต่อไป (phase 2) ยงัมคีวามทา้ทายอยู่มาก ซึง่การเจรจาจะเน้นไปทีป่ระเดน็การละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาและการ

บงัคบัถ่ายโอนเทคโนโลย ีซึ่งมนีัยว่าจนีต้องมกีารออกกฎหมาย รวมถึงปฏริูปเชงิโครงสรา้งลดการสนับสนุนและ

อุดหนุนรฐัวสิาหกิจซึ่งเป็นประเด็นอ่อนไหวและอาจขดักบัรูปแบบการพฒันาเศรษฐกิจของทางการจีน และ 2) 

ทางการสหรฐัฯ ยงัไม่มแีนวโน้มลดภาษีสนิคา้จนีทีข่ ึน้มาก่อนหน้า รวมถงึอาจมกีารใชม้าตรการกดีกนัทีไ่ม่ใช่ภาษี

อื่น ๆ ที่อาจตามมาหลงัจากน้ี ด้วยเหตุน้ี ภาษีนําเขา้สนิคา้จนีส่วนที่เหลอืซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในหมวดสนิค้าผู้บรโิภค 

เช่น สมารต์โฟน คอมพวิเตอรพ์กพา เครื่องใชไ้ฟฟ้า ของเล่น ฯลฯ ยงัมคีวามเสีย่งทีจ่ะสามารถถูกเรยีกเกบ็ไดท้นัท ี

ซึง่จะทําใหอ้ตัราภาษนํีาเขา้สนิคา้จนีเฉลีย่ของสหรฐัฯ ปรบัสงูขึน้ไดถ้งึราว 23.6% จากช่วงต้นปีทีร่าว 9.5% (รูปที ่

3) หากการเจรจารอบต่อไปไม่ประสบผลหรอือาจถูกใช้เป็นเครื่องมอืต่อรองและรอการขึน้ภาษีในช่วงปี 2020 ก็

เป็นได ้ดงันัน้ อีไอซีมองว่าข้อตกลงทางการค้าท่ีจะนําไปสู่การยุติสงครามการค้ายงัเป็นเรื่องท่ีท้าทายและ

อาจประสบอุปสรรคเน่ืองจากจุดยืนท่ีแตกต่างกนัของทัง้สองฝ่าย และมีความเป็นไปได้ท่ีการเจรจาทาง

การค้าจะยืดเยื้อไปจนถึงช่วงก่อนการเลือกตัง้ประธานาธิบดีสหรฐัฯ ในปี 2020 ซ่ึงมีนัยว่าเศรษฐกิจโลก

และไทยยงัคงต้องเผชิญความเส่ียงจากผลกระทบของสงครามการค้าอย่างต่อเน่ืองในระยะข้างหน้า 

 

 

 

 



มุมมองของอีไอซีตอเศรษฐกิจไทยสอดคลองกับประมาณการใหมของ IMF โดยเฉพาะการหดตัวภาค

การสงออก ซ่ึงเปนผลจากสงครามการคาท่ียืดเย้ือและกระจายตัวมากข้ึน อีไอซีจึงยังคงประมาณการ

การติบโตของเศรษฐกิจไทยป 2019 และ 2020 ท่ี 2.8% อีไอซีปรบัลดคาดการณ์ GDP ปี 2019 ในเดือน

ตุลาคมล่าสุดอยู่ที ่2.8% และประมาณการมูลค่าการส่งออกไทยปี 2019 ในรูปดอลลารส์หรฐัหดตวั 2.5% (รูปที่ 4) 

สะทอ้นว่า เศรษฐกจิไทยและหลายประเทศในกลุ่มอาเซยีนยงัคงเผชญิความเสีย่งจากปรมิาณการคา้โลกทีม่แีนวโน้ม

ขยายตวัลดลงในปี 2019 จากการชะลอตวัของเศรษฐกจิกลุ่มประเทศ DM ซึง่เป็นคู่คา้หลกัของไทยและผลกระทบจาก

สงครามการค้าซึ่งส่งผลกระทบทางลบต่อเศรษฐกิจไทยผ่านหลายช่องทางทัง้ การค้า การท่องเที่ยว การลงทุน 

สาํหรบัปี 2020 อไีอซคีาดเศรษฐกจิไทยมแีนวโน้มขยายตวัใกลเ้คยีงกบัปี 2019 ที ่2.8% ตามภาคส่งออกทีม่ทีศิทาง

ทรงตวั ซึง่หากพจิารณากลุ่มประเทศที ่IMF มองว่าจะมกีารฟ้ืนตวั จะพบว่าไม่ใช่ตลาดสง่ออกสาํคญัของไทย (รปูที ่1 

ด้านล่าง) ขณะที่การบรโิภคและการลงทุนภาคเอกชนมแีนวโน้มชะลอลง และคาดว่ามูลค่าการส่งออกจะขยายตัว

เล็กน้อยเพียง 0.2% โดยมีสมมติฐานว่าสหรฐัฯ จะไม่มีการปรบัเพิ่มภาษีนําเข้าต่อสนิค้าจีนเพิ่มเติมจากปี 2019 

อย่างไรกด็ ีหากภาวะสงครามการคา้ทวคีวามรุนแรงเพิม่มากกว่าคาดกอ็าจทําใหก้ารส่งออกของไทยกลบัมาหดตวั

ต่อเน่ือง ซึง่จะทําใหเ้ศรษฐกจิไทยขยายตวัชะลอลงตํ่ากว่าที ่2.8% ดา้นนโยบายการเงนิ อไีอซคีาด กนง. ยงัมโีอกาส

ลดอตัราดอกเบีย้นโยบายอกีหน่ึงครัง้ในช่วงทีเ่หลอืของปี 2019 สูร่ะดบั 1.25% ซึง่เป็นระดบัอตัราดอกเบีย้ทีต่ํ่าสุดใน

ประวตัิศาสตร์ และน่าจะคงอตัราดอกเบี้ยไวท้ี่ระดบัน้ีตลอดปี 2020 เพื่อประคบัประคองกําลงัซื้อในประเทศ ส่วน

ค่าเงนิบาทยงัมทีศิทางทรงตวัในระดบัแขง็ค่าต่อเน่ืองจากปลายปี 2019 โดยอยู่ในช่วง 30-31 บาทต่อดอลลารส์หรฐั 

ตามดุลบญัชเีดนิสะพดัทีม่แีนวโน้มเกนิดุลในระดบัสงูเมือ่เทยีบกบัประเทศอื่นในภูมภิาค ขณะทีอ่ตัราเงนิเฟ้อปี 2020 

อไีอซคีาดอยู่ที ่0.8% ทรงตวัจากปี 2019 จากทศิทางราคาน้ํามนัดบิโลกทีม่แีนวโน้มลดลงตามภาวะเศรษฐกจิโลกที่

ฟ้ืนตวัอย่างเปราะบาง 

 

รูปท่ี 1 : IMF ปรับลดคาดการณการเติบโตของเศรษฐกิจโลกป 2019/2020 เหลือ 3.0%/3.4% (จากเดิม 

3.2%/3.5%) สะทอนการชะลอลงตอเน่ืองของเศรษฐกิจโลก 

ประมาณการการเติบโตของเศรษฐกิจโลกของ IMF ณ เดือนตลุาคม 2019 

หน่วย: %YOY 

 

ทีม่า : การวเิคราะหโ์ดย EIC จากขอ้มลูของ IMF (ขอ้มลู ณ เดอืนตุลาคม 2019) 



รูปท่ี 2 : สงครามการคาและความเส่ียงภูมิรัฐศาสตร สงผลใหเศรษฐกิจโลกชะลอตัวในภาคการผลิต
และเร่ิมสงผลตอภาคบริการ รวมถึงลดความเช่ือม่ันภาคธุรกิจจากความไมแน�นอนท่ีเพ่ิมข้ึน 

ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือโลก (Global PMI)  

หน่วย: ดชันี (>50 บ่งชีก้ารขยายตวั) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดชันีความเช่ือมัน่ภาคธรุกิจและความไม่แน่นอนของนโยบายโลก 

หน่วย: ดชัน ี                            หน่วย: ดชันี 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีม่า : การวเิคราะหโ์ดย EIC จากขอ้มลูของ JPMorgan OECD และ policyuncertainty.com 

 

รูปท่ี 3 : ขอตกลงทางการคาลาสุดระหวาง สหรัฐฯ-จีน มีขนาดคอนขางจํากัดเม่ือเทียบกับกําแพงภาษี

ท่ีมีผลไปกอนหนาน้ี และยังมีความเส่ียงของกําแพงภาษีเพ่ิมเติมบนสินคาจีนมูลคา 1.56 แสนลาน

ดอลลารสหรัฐ หากไมมีขอตกลงใหมออกมาเพ่ิมเติม 

ข้อตกลงการค้าระยะแรก 

คาดว่าสหรฐัฯ และจนีจะลงนามขอ้ตกลงในการประชุมผูนํ้าAPEC เดอืนพ.ย. นี้ 

 
 

 

 

 

 

 

ข้อตกลงการค้าระยะต่อไป 

คาดว่าการเจรจาจะเกดิขึน้หลงัการลงนามขอ้ตกลงในระยะแรก 

 

 

 

 

อตัราภาษีนําเข้าสินค้าจีนของสหรฐัฯ  

ถ่วงน้ําหนักด้วยมูลค่าการค้า 

หน่วย : % 
 

ทีม่า : การวเิคราะหโ์ดย EIC จากขอ้มลูของสือ่สิง่พมิพแ์ละ PIIE 

 

 



รูปท่ี 4 : จากผลกระทบของสงครามการคาท่ียังคงยืดเย้ือและมีแนวโนมกระจายตัวมากข้ึน อีไอซีคง

ประมาณการเติบโตของเศรษฐกิจไทยป 2019 และ 2020 ท่ี 2.8%  

  
หน่วย 2018 

2019F 2020F 

  ณ ส.ค. 2019 ณ ต.ค. 2019 ณ ต.ค. 2019 

GDP %YOY 4.1 3.0 2.8 ↓ 2.8 

การบรโิภคภาคเอกชน %YOY 4.6 4.5 4.2 ↓ 3.2 

การบรโิภคภาครฐั %YOY 1.8 2.0 1.9 ↓ 2.0 

การลงทุนภาคเอกชน %YOY 3.9 3.4 2.8 ↓ 2.7 

การลงทุนภาครฐั %YOY 3.3 2.9 2.2 ↓ 4.9 

มลูค่าการส่งออก 

(USD BOP basis) 
%YOY 7.5 -2.0 -2.5 ↓ 0.2 

มลูค่าการนําเขา้ 

(USD BOP basis) 
%YOY 13.7 -2.9 -3.4 ↓ 0.3 

      
อตัราเงนิเฟ้อทัว่ไป %YOY 1.1 0.9 0.8 ↓ 0.8 

อตัราเงนิเฟ้อพืน้ฐาน %YOY 0.7 0.6 0.5 ↓ 0.7 

ราคาน้ํามนัดบิ Brent 
USD/Brl. 71.7 66.5 64.1 ↓ 62.3 

%YOY 31.0 -7.3 -10.6 ↓ -2.9 

Exchange rate THB/USD 32.3 30-31 30.3-30.8 30-31 

Policy rate (end-year) % 1.75 1.25 1.25 1.25 

 

ทีม่า : การวเิคราะหโ์ดย EIC 

 

โดย :     ดร. กาํพล อดเิรกสมบตั ิ(kampon.adireksombat@scb.co.th) 

 หวัหน้าฝา่ยวจิยัดา้นเศรษฐกจิและตลาดเงนิ  
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 นกัเศรษฐศาสตรอ์าวุโส 
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Economic Intelligence Center (EIC) 
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EIC Online: www.scbeic.com 
 
Disclaimer: The information contained in this report has been obtained from sources believed to be reliable. However, 
neither we nor any of our respective affiliates, employees or representatives make any representation or warranty, express 
or implied, as to the accuracy or completeness of any of the information contained in this report, and we and our respective 
affiliates, employees or representatives expressly disclaim any and all liability relating to or resulting from the use of this 
report or such information by the recipient or other persons in whatever manner. Any opinions presented herein represent 
our subjective views and our current estimates and judgments based on various assumptions that may be subject to change 
without notice, and may not prove to be correct. This report is for the recipient’s information only. It does not represent or 
constitute any advice, offer, recommendation, or solicitation by us and should not be relied upon as such. We, or any of our 
associates, may also have an interest in the companies mentioned. 
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