IMF ปรับ GDP โลกป 2019/2020 เหลือ 3.0%/3.4% ชี้การฟนตัว
เปราะบางจากผลกระทบสงครามการคาและปญหาภูมิรัฐศาสตร
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• กองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) ปรับลดคาดการณการเติบโตเศรษฐกิจ
โลกในป 2019 ลงจากเดิม 3.2% เหลือ 3.0% ซึ่งตํ่าที่สุดตั้งแตวิกฤตการเงินป
2008-2009 จากผลกระทบของสงครามการคา
• IMF มองวา เศรษฐกิจโลกป 2020 จะขยายตัวได 3.4% แตการฟนตัวอาจไม
ทั่ ว ถึ ง ยั ง คงเปราะบาง และมี ความเสี่ ย งสู ง ที่ จ ะตํ่ ากว าการคาดการณ ได
นอกจากนั้น การฟนตัวยังมาจากกลุมประเทศกําลังพัฒ นา (EM) ที่มีฐานตํ่า
เปนหลัก ในขณะทีเ่ ศรษฐกิจกลุมประเทศพัฒนาแลว (DM) ยังฟนตัวไมชัดเจนนัก
• จากผลกระทบของสงครามการคาที่ยังคงยืดเยื้อและมีแนวโนมกระจายตัวมากขึ้น
อีไอซียังคงมุมมองการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกในป 2020 ยังคงเปราะบาง
และยังคงประมาณการเศรษฐกิจไทยป 2019 และ 2020 ที่ 2.8%

Key points
IMF ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจโลกป 2019 อยูในระดับตํ่าที่สุดตั้งแตป 2008 และมองวาเศรษฐกิจ
โลกป 2020 จะฟ นตัวเฉพาะกลุม และการฟนตัวมีความเปราะบาง (precarious recovery) ในรายงาน
IMF WEO เดือนตุลาคม ปี 2019 ได้ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจโลกปี 2019 อยู่ท่ี 3.0% (จากเดิม 3.2%) (รูปที่ 1)
โดยมองว่าการเติบโตของเศรษฐกิจโลกอ่อนแอ ซึ่งเกิดจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ในภาคอุตสาหกรรมการผลิต
ั หาภู มิ
หดตัวในระดับเดียวกัน กับ ช่ วงก่ อนเกิดวิก ฤติการเงินปี 2008-2009 นอกจากนี้ สงครามการค้าและป ญ
รัฐศาสตร์ เช่น Brexit เสถียรภาพทางการเมืองในหลายประเทศ และความขัดแย้งระหว่างประเทศเศรษฐกิจหลัก
เป็ นปจั จัยทีส่ ร้างความไม่แน่ นอนให้กบั นโยบายการค้าและเศรษฐกิจโลก ทําให้ภาวะการส่งออกและการลงทุนโลก
รวมถึงความเชื่อมันภาคธุ
่
รกิจหดตัวต่อเนื่อง สําหรับปี 2020 IMF คาดการณ์ เศรษฐกิ จโลกขยายตัวอยู่ที่ 3.4%
(จากเดิ ม 3.5%) โดยมองว่าเศรษฐกิ จโลกจะฟื้ นตัวจากปี 2019 เนื่ องจากได้รบั แรงหนุนจากปั จจัยฐานตํา่
ของเศรษฐกิ จกลุ่มประเทศตลาดเกิ ดใหม่ (EM) ที่ เติ บโตชะลอลงหรือเกิ ดภาวะถดถอยทางเทคนิ คไปแล้ว
ในปี 2019 ได้แก่ ตุรกี, อาเจนติ น่า, เวเนซูเอล่าและอิ หร่าน เป็ นต้น และปริมาณการค้าโลกทีค่ าดว่าจะกลับมา
ทยอยฟื้ นตัวในปี 2020 โดย IMF คาดว่าการเติบโตของปริมาณการค้าโลกปี 2019 จะอยู่ท่ี 1.1% และปี 2020
เพิม่ ขึน้ เป็ น 3.2% อีกทัง้ เศรษฐกิจโลกและหลายประเทศทัวโลกจะได้
่
รบั อานิสงค์จากการดําเนินนโยบายการเงินและ
การคลังทีผ่ ่อนคลาย อย่างไรก็ดี หากความเสีย่ งหลักในปี 2019 ทวีความรุนแรงและส่งผลต่อเนื่องไปยังปี 2020 ยัง
มีโอกาสทีก่ ารฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกในปี 2020 จะมีความเสีย่ งตํ่ากว่าการคาดการณ์ได้

เศรษฐกิ จ โลกป 2019 มี ทิ ศทางเติ บ โตชะลอลง (synchronized slowdown) จากผลกระทบของ
สงครามการคา แตในป 2020 แมมีแนวโนมฟนตัวแตอัตราการขยายตัวไมเทากันระหวางกลุมประเทศ
พัฒนาแลว (DM) และประเทศกําลังพัฒนา (EM) ความขัดแย้งทางการค้าทีร่ ุนแรงขึน้ ในปี 2019 เช่น สหรัฐฯ-

จีน, สหรัฐฯ-สหภาพยุโรป, ญีป่ นุ่ -เกาหลีใต้ ฯลฯ และปญั หาเชิงภูมริ ฐั ศาสตร์ เช่น Brexit ได้สร้างความไม่แน่นอนใน
นโยบายการค้าระหว่ างประเทศทัว่ โลกต่ อ เนื่ อ ง ซึ่งส่งผลต่ อ การตัดสิน ใจลงทุ น และการค้าเป็ น วงกว้า ง ทําให้
ภาพรวมเศรษฐกิจทัง้ ในกลุ่มประเทศ DM และกลุ่มประเทศ EM เติบโตชะลอลงตํ่ากว่าการเติบโตในปี 2017-2018
โดยเฉพาะเศรษฐกิจสหรัฐฯ และจีนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากมาตรการภาษีโดยตรงและคาดว่าอัตราภาษีนําเข้าระหว่างกัน
ทีอ่ ยูใ่ นระดับสูงจะส่งผลไปยังภาคการค้าของทัง้ สองประเทศต่อเนื่องในปี 2020 โดย IMF ปรับคาดการณ์เศรษฐกิ จ
สหรัฐฯ ในปี 2019 อยู่ท่ี 2.4% และปี 2020 ชะลอลงอยู่ท่ี 2.1% ขณะเดียวกันเศรษฐกิ จยูโรโซนก็ได้รบั ผลกระทบ
จากปจั จัยการค้าทีช่ ะลอลงเช่นกัน คาดเติบโต 1.2% และ 1.4% ในปี 2019 และ 2020 โดยเศรษฐกิจยูโรโซนมี
แนวโน้มฟื้ นตัวตามปริมาณการค้าโลกทีฟ่ ้ื นตัว ร่วมกับปจั จัยสนับสนุ นจากการผ่อนคลายนโยบายการเงินและการ
กระตุ้น มาตรการการคลังในหลายประเทศสมาชิก ในขณะที่เศรษฐกิ จญี่ ปุ่นมีแนวโน้ ม ชะลอลงจากผลกระทบ
สงครามการค้าและผลกระทบหลังการขึน้ ภาษีผบู้ ริโภค คาดเติบโต 0.9% และ 0.5% ในปี 2019 และ 2020 ทําให้
เศรษฐกิ จกลุ่มประเทศ DM ในปี 2019 และ 2020 จะเติ บโตทรงตัวอยู่ที่ราว 1.7% สําหรับภาพรวมเศรษฐกิจ
EM อย่ า งเศรษฐกิ จ อิ น เดี ย ในปี 2019 ได้ร ับ ผลกระทบจากป จั จัย ภายใน โดยเฉพาะความไม่ แ น่ น อนของ
มาตรการควบคุ ม ผลกระทบต่ อ สิ่ง แวดล้อ มของภาคธุ รกิจ ที่ส่ ง ผลให้เกิด การชะลอการบริโ ภคและการลงทุ น
ภาคเอกชน อย่างไรก็ดี ความไม่แน่นอนดังกล่าวมีแนวโน้มหายไปในปี 2020 ทําให้เศรษฐกิจอินเดียเริม่ กลับมาฟื้ น
ตัวจากอานิสงค์ของการลดภาษีนิตบิ ุคคล คาดเติบโตราว 6.1% และ 7.0% ในปี 2019 และ 2020 สําหรับเศรษฐกิ จ
จี น ยังมีแ นวโน้ ม ชะลอลงต่ อเนื่ อ งจากผลกระทบของสงครามการค้าแม้ว่าการบริโภคภาคเอกชนจะยังมีส่ว น
ประคับประคองการเติบโตทางเศรษฐกิจ คาดเติบโตอยู่ทร่ี าว 6.1% และ 5.8% ในปี 2019 และ 2020 ตามลําดับ ใน
ระยะต่อไป เศรษฐกิจ EM ซึง่ หลายประเทศกําลังประสบภาวะการชะลอตัวทางเศรษฐกิจรวมถึงภาวะถดถอยทาง
เทคนิคมีแนวโน้มฟื้ นตัวขึน้ ในปี 2020 ตามการฟื้ นตัวของปริมาณการค้าโลกและปจั จัยฐานตํ่าจากปี 2019 ทําให้
เศรษฐกิ จกลุ่มประเทศ EM ในปี 2019 และ 2020 จะเติบโต 3.9% และ 4.6% ตามลําดับ

IMF ชี้ความเสี่ยงตอพื้นฐานทางเศรษฐกิจยังคงสูง นโยบายการเงินและการคลังที่ผอนคลายมีความ
จําเปนตอเนื่องในระยะขางหนา ความเสีย่ งด้านตํ่าต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลกยังมีแนวโน้มสูงต่อเนื่องจาก

ความขัดแย้งด้านการค้าและปญั หาเชิงภูมริ ฐั ศาสตร์ทป่ี ะทุขน้ึ ในหลายประเด็นและกระจายตัวในหลายภูมภิ าคทัว่
โลก นโยบายการเงินทีผ่ ่อนคลายเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต่อการประคับประคองการเติบโตทางเศรษฐกิจ
แม้ธนาคารกลางหลายประเทศยังมีช่องว่างในการผ่อนคลายนโยบายในช่วงทีอ่ ตั ราเงินเฟ้อและการคาดการณ์อตั รา
เงินเฟ้ออยู่ในระดับตํ่า แต่สถานการณ์ปจั จุบนั มีความจําเป็ นทีผ่ ดู้ ําเนินนโยบายต้องเร่งประสานนโยบายการคลังใน
การกระตุ้น เศรษฐกิจ เนื่ อ งจากในอนาคตขีด ความสามารถในการผ่ อ นคลายนโยบายการเงิน (policy space)
โดยเฉพาะอัตราดอกเบีย้ อาจพบข้อจํากัดในระยะต่อไปจากการทีด่ อกเบีย้ อยู่ในระดับตํ่ายาวนาน นอกจากนี้ IMF ชี้
ในระยะกลางการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจโลกยังคงต้องเผชิญกับมาตรการกีดกันทางการค้าที่สูงขึน้ ทัง้ มาตรการทาง
ภาษีและมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี ปญั หาเชิงภูมริ ฐั ศาสตร์หลายประเด็นที่อาจกลายเป็ นปญั หาเชิงโครงสร้างและมี
แนวโน้มยืดเยื้อ การชะงักงันของห่วงโซ่อุปทานในหลายอุตสาหกรรม ซึ่งความเสีย่ งเหล่านี้จะลดอัตราการเติบโต
ของผลิตภาพและประสิทธิภาพการผลิตและจะส่งผลต่อศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจโลกในระยะต่อไปได้

Implication
เศรษฐกิจโลกในภาคการผลิตยังมีแนวโนมหดตัว ในขณะที่ภาคบริการเริ่มไดรับผลกระทบจากความไม
แน�นอนเชิงโนยบายที่เพิ่มสูงขึ้นตอเนื่อง ความไม่แน่ นอนจากมาตรการกีดกันทางการค้าและความขัดแย้งทาง
การค้าที่ทวีความรุนแรงในช่วงที่ผ่านมา เช่น สงครามการค้าสหรัฐฯ-จีนที่พฒ
ั นาสู่สงครามเทคโนโลยีและสงคราม
ค่าเงิน ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ท่สี ง่ ผลต่ออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ความขัดแย้งทาง
การค้าระหว่างสหรัฐฯ และสหภาพยุโรปในอุตสาหกรรมการบิน ฯลฯ ได้สง่ ผลกระทบต่อความเชื่อมันในภาคการผลิ
่
ต
่
โลก สะท้อนจากดัชนีผูจ้ ดั การฝายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตที่ชะลอตัวลงตัง้ แต่ต้นปี 2018 และเริม่ หดตัวหลังจาก
มาตรการกีดกันการค้าทวีความรุนแรงในหลายภูมภิ าคตัง้ แต่ช่วงกลางปี 2019 ในขณะเดียวกัน ดัชนี PMI ภาคบริการ
โลกก็เริม่ ชะลอลงเช่นเดียวกัน (รูปที่ 2) ในขณะทีภ่ าคบริการแม้ยงั อยู่ในเกณฑ์ขยายตัวซึง่ สะท้อนจากดัชนี PMI ทีอ่ ยู่
เหนือเกณฑ์ขยายตัวที่ 50 แต่ กย็ งั อยู่ในแนวโน้มที่ชะลอลงต่อเนื่อง และอาจมีความเสีย่ งชะลอลงจนกระทังเข้
่ าสู่
ภาวะการหดตัวดังเช่นภาคการผลิตและภาคการค้าสินค้าโลกในระยะต่อไปได้ อย่างไรก็ดี ตลาดแรงงานในเศรษฐกิจ
หลักส่วนใหญ่ยงั คงแข็งแกร่งและยังมีสว่ นช่วยสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจผ่านการบริโภคภาคครัวเรือนได้

สงครามการคาสหรัฐ-จีนยังมีความเสี่ยงจากภาษีนําเขามูลคาราว 1.56 แสนลานดอลลารสหรัฐ อัตรา
15% ซึ่ งมี กําหนดการขึ้นภาษี วันที่ 15 ธ.ค. แมทั้งสองฝายสามารถบรรลุขอตกลงการคาในขั้นตน
(phase 1) แตการเจรจายังมีความไมแน�นอนและมีแนวโนมยืดเยื้อ การเจรจาทางการค้าสหรัฐฯ-จีนช่วงวันที่

10-11 ต.ค. ที่ผ่านมา ทัง้ สองฝ่ายบรรลุขอ้ ตกลงเบื้องต้นครอบคลุม 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) การซื้อสินค้าเกษตร
สหรัฐฯ จากจีนราว 4-5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ 2) ความโปร่งใสในการดําเนินนโยบายอัตราแลกเปลีย่ นของจีน และ
3) การเปิ ดตลาดภาคบริการทางการเงินของจีน โดยสหรัฐฯ ได้ระงับการขึน้ ภาษีนําเข้าสินค้าจีนมูลค่า 2.5 แสนล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ จาก 25% เป็ น 30% ในวันที่ 15 ต.ค. เพื่อแลกกับประเด็นข้อเรียกร้อง 3 ข้อข้างต้น อย่างไรก็ดี แม้
ข้อตกลงขัน้ ต้นนี้จะช่วยชะลอความรุนแรงของภาพความขัดแย้งทางการค้าของสหรัฐฯ-จีนได้เบือ้ งต้น แต่ความเสีย่ ง
และความไม่แน่ นอนด้านนโยบายการค้ายังมีอยู่สูงด้วยเหตุผลอย่างน้ อย 2 ประการ ได้แก่ 1) การเจรจาในรอบ
ต่อไป (phase 2) ยังมีความท้าทายอยู่มาก ซึง่ การเจรจาจะเน้นไปทีป่ ระเด็นการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปญั ญาและการ
บังคับถ่ายโอนเทคโนโลยี ซึ่งมีนัยว่าจีนต้องมีการออกกฎหมาย รวมถึงปฏิรูปเชิงโครงสร้างลดการสนับสนุ นและ
อุดหนุ นรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็ นประเด็น อ่อนไหวและอาจขัดกับรูปแบบการพัฒ นาเศรษฐกิจของทางการจีน และ 2)
ทางการสหรัฐฯ ยังไม่มแี นวโน้มลดภาษีสนิ ค้าจีนทีข่ น้ึ มาก่อนหน้า รวมถึงอาจมีการใช้มาตรการกีดกันทีไ่ ม่ใช่ภาษี
อื่น ๆ ที่อาจตามมาหลังจากนี้ ด้วยเหตุน้ี ภาษีนําเข้าสินค้าจีนส่วนที่เหลือซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในหมวดสินค้าผู้บริโภค
เช่น สมาร์ตโฟน คอมพิวเตอร์พกพา เครื่องใช้ไฟฟ้า ของเล่น ฯลฯ ยังมีความเสีย่ งทีจ่ ะสามารถถูกเรียกเก็บได้ทนั ที
ซึง่ จะทําให้อตั ราภาษีนําเข้าสินค้าจีนเฉลีย่ ของสหรัฐฯ ปรับสูงขึน้ ได้ถงึ ราว 23.6% จากช่วงต้นปี ทร่ี าว 9.5% (รูปที่
3) หากการเจรจารอบต่ อไปไม่ประสบผลหรืออาจถูกใช้เป็ นเครื่องมือต่อรองและรอการขึน้ ภาษีในช่วงปี 2020 ก็
เป็ นได้ ดังนัน้ อีไอซีมองว่าข้อตกลงทางการค้าที่ จะนําไปสู่การยุติสงครามการค้ายังเป็ นเรื่องที่ ท้าทายและ
อาจประสบอุปสรรคเนื่ องจากจุดยืนที่ แตกต่างกันของทัง้ สองฝ่ าย และมีความเป็ นไปได้ที่การเจรจาทาง
การค้าจะยืดเยื้อไปจนถึงช่ วงก่อนการเลือกตัง้ ประธานาธิ บดีสหรัฐฯ ในปี 2020 ซึ่ งมีนัยว่าเศรษฐกิ จโลก
และไทยยังคงต้องเผชิ ญความเสี่ยงจากผลกระทบของสงครามการค้าอย่างต่อเนื่ องในระยะข้างหน้ า

มุมมองของอีไอซีตอเศรษฐกิจไทยสอดคลองกับประมาณการใหมของ IMF โดยเฉพาะการหดตัวภาค
การสงออก ซึ่งเปนผลจากสงครามการคาที่ยืดเยื้อและกระจายตัวมากขึ้น อีไอซีจึงยังคงประมาณการ
การติ บโตของเศรษฐกิ จไทยป 2019 และ 2020 ที่ 2.8% อีไอซีปรับลดคาดการณ์ GDP ปี 2019 ในเดือน
ตุลาคมล่าสุดอยู่ท่ี 2.8% และประมาณการมูลค่าการส่งออกไทยปี 2019 ในรูปดอลลาร์สหรัฐหดตัว 2.5% (รูปที่ 4)
สะท้อนว่า เศรษฐกิจไทยและหลายประเทศในกลุ่มอาเซียนยังคงเผชิญความเสีย่ งจากปริมาณการค้าโลกทีม่ แี นวโน้ม
ขยายตัวลดลงในปี 2019 จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจกลุ่มประเทศ DM ซึง่ เป็ นคู่คา้ หลักของไทยและผลกระทบจาก
สงครามการค้าซึ่งส่งผลกระทบทางลบต่ อเศรษฐกิจไทยผ่ านหลายช่องทางทัง้ การค้า การท่ องเที่ยว การลงทุ น
สําหรับปี 2020 อีไอซีคาดเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวใกล้เคียงกับปี 2019 ที่ 2.8% ตามภาคส่งออกทีม่ ที ศิ ทาง
ทรงตัว ซึง่ หากพิจารณากลุม่ ประเทศที่ IMF มองว่าจะมีการฟื้นตัว จะพบว่าไม่ใช่ตลาดส่งออกสําคัญของไทย (รูปที่ 1
ด้านล่าง) ขณะที่การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้ มชะลอลง และคาดว่ามูลค่าการส่งออกจะขยายตัว
เล็กน้ อยเพียง 0.2% โดยมีสมมติฐานว่าสหรัฐฯ จะไม่มีการปรับเพิ่มภาษีนําเข้าต่ อสินค้าจีนเพิ่มเติมจากปี 2019
อย่างไรก็ดี หากภาวะสงครามการค้าทวีความรุนแรงเพิม่ มากกว่าคาดก็อาจทําให้การส่งออกของไทยกลับมาหดตัว
ต่อเนื่อง ซึง่ จะทําให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวชะลอลงตํ่ากว่าที่ 2.8% ด้านนโยบายการเงิน อีไอซีคาด กนง. ยังมีโอกาส
ลดอัตราดอกเบีย้ นโยบายอีกหนึ่งครัง้ ในช่วงทีเ่ หลือของปี 2019 สูร่ ะดับ 1.25% ซึง่ เป็ นระดับอัตราดอกเบีย้ ทีต่ ่ําสุดใน
ประวัติศาสตร์ และน่ าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ท่รี ะดับนี้ตลอดปี 2020 เพื่อประคับประคองกําลังซื้อในประเทศ ส่วน
ค่าเงินบาทยังมีทศิ ทางทรงตัวในระดับแข็งค่าต่อเนื่องจากปลายปี 2019 โดยอยู่ในช่วง 30-31 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ
ตามดุลบัญชีเดินสะพัดทีม่ แี นวโน้มเกินดุลในระดับสูงเมือ่ เทียบกับประเทศอื่นในภูมภิ าค ขณะทีอ่ ตั ราเงินเฟ้อปี 2020
อีไอซีคาดอยู่ท่ี 0.8% ทรงตัวจากปี 2019 จากทิศทางราคานํ้ ามันดิบโลกทีม่ แี นวโน้มลดลงตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่
ฟื้นตัวอย่างเปราะบาง

รูปที่ 1 : IMF ปรับลดคาดการณการเติบโตของเศรษฐกิจโลกป 2019/2020 เหลือ 3.0%/3.4% (จากเดิม
3.2%/3.5%) สะทอนการชะลอลงตอเนื่องของเศรษฐกิจโลก
ประมาณการการเติ บโตของเศรษฐกิ จโลกของ IMF ณ เดือนตุลาคม 2019
หน่วย: %YOY

ทีม่ า : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ IMF (ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2019)

รูปที่ 2 : สงครามการคาและความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร สงผลใหเศรษฐกิจโลกชะลอตัวในภาคการผลิต
และเริ่มสงผลตอภาคบริการ รวมถึงลดความเชื่อมั่นภาคธุรกิจจากความไมแน�นอนที่เพิ่มขึ้น
ดัชนี ผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซื้อโลก (Global PMI)
หน่วย: ดัชนี (>50 บ่งชีก้ ารขยายตัว)

ดัชนี ความเชื่อมันภาคธุ
่
รกิ จและความไม่แน่ นอนของนโยบายโลก
หน่ วย: ดัชนี
หน่ วย: ดัชนี

ทีม่ า : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ JPMorgan OECD และ policyuncertainty.com

รูปที่ 3 : ขอตกลงทางการคาลาสุดระหวาง สหรัฐฯ-จีน มีขนาดคอนขางจํากัดเมื่อเทียบกับกําแพงภาษี
ที่มีผลไปกอนหนานี้ และยังมีความเสี่ยงของกําแพงภาษีเพิ่มเติมบนสินคาจีนมูลคา 1.56 แสนลาน
ดอลลารสหรัฐ หากไมมขี อตกลงใหมออกมาเพิ่มเติม
ข้อตกลงการค้าระยะแรก
คาดว่าสหรัฐฯ และจีนจะลงนามข้อตกลงในการประชุมผูน้ ําAPEC เดือนพ.ย. นี้

ข้อตกลงการค้าระยะต่อไป
คาดว่าการเจรจาจะเกิดขึน้ หลังการลงนามข้อตกลงในระยะแรก

ทีม่ า : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของสือ่ สิง่ พิมพ์และ PIIE

อัตราภาษี นําเข้าสิ นค้าจีนของสหรัฐฯ
ถ่วงนํ้าหนักด้วยมูลค่าการค้า
หน่ วย : %

รูปที่ 4 : จากผลกระทบของสงครามการคาที่ยังคงยืดเยื้อและมีแนวโนมกระจายตัวมากขึ้น อีไอซีคง
ประมาณการเติบโตของเศรษฐกิจไทยป 2019 และ 2020 ที่ 2.8%
2019F
ณ ส.ค. 2019
ณ ต.ค. 2019
3.0
2.8 ↓
4.5
4.2 ↓
2.0
1.9 ↓
3.4
2.8 ↓
2.9
2.2 ↓

2020F
ณ ต.ค. 2019
2.8
3.2
2.0
2.7
4.9

หน่ วย

2018

GDP
การบริโภคภาคเอกชน
การบริโภคภาครัฐ
การลงทุนภาคเอกชน
การลงทุนภาครัฐ

%YOY
%YOY
%YOY
%YOY
%YOY

4.1
4.6
1.8
3.9
3.3

มูลค่าการส่งออก
(USD BOP basis)

%YOY

7.5

-2.0

-2.5 ↓

0.2

มูลค่าการนําเข้า
(USD BOP basis)

%YOY

13.7

-2.9

-3.4 ↓

0.3

%YOY
%YOY
USD/Brl.
%YOY
THB/USD
%

1.1
0.7
71.7
31.0
32.3
1.75

0.9
0.6
66.5
-7.3
30-31
1.25

0.8 ↓
0.5 ↓
64.1 ↓
-10.6 ↓
30.3-30.8
1.25

0.8
0.7
62.3
-2.9
30-31
1.25

อัตราเงินเฟ้อทัวไป
่
อัตราเงินเฟ้อพืน้ ฐาน
ราคานํ้ามันดิบ Brent
Exchange rate
Policy rate (end-year)
ทีม่ า : การวิเคราะห์โดย EIC
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