19 ตุลาคม 2017
ส่งออกไทย เดือน ก.ย. โตแรงต่อเนื่องที่ 12.2% และมีมูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์
Key point

มูลค่าการส่งออกไทยเดือน ก.ย. ขยายตัว 12.2%YOY โดยเติบโตดีในเกือบทุกกลุ่มสินค้าและตลาด
ส่ง ออกสาคัญ โดยเฉพาะทองค า ซึ่ง ขยายตัวสูง ถึง 243%YOY ทัง้ นี้ การส่ง ออกจะเติบ โตที่
7.9%YOY หากไม่รวมทองคา นาโดยการส่งออกสินค้าทีเ่ กีย่ วเนื่องกับน้ ามัน อาทิ น้ ามันสาเร็จรูป
ยางพาราและผลิตภัณฑ์ ที่เติบโต 53%YOY และ 42%YOY ตามลาดับ ด้านการส่งออกสินค้า
อุตสาหกรรมหลัก เช่น คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ เพิม่ ขึน้ กว่า 9%YOY ตามความ
ต้องการสินค้าอุตสาหกรรมที่ขยายตัวตามเศรษฐกิจโลกที่ปรับตัวดีขน้ึ ทัง้ นี้ การส่งออกรวมใน 9
เดือนแรกของปี เติบโตกว่า 9.3%YOY
มูลค่าการน าเข้าเติบโตต่ อเนื่องที่ 9.7%YOY จากการนาเข้า สินค้าในกลุ่ม เครื่องคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์และส่วนประกอบ ทีเ่ ติบโตกว่า 18.8%YOY ตามแนวโน้มการส่งออกทีเ่ พิม่ ขึน้ ในสินค้ากลุ่ม
ดังกล่าว นอกจากนี้ สินค้าทุน (ไม่รวมเครื่องบินและเรือ ) ฟื้ นตัวต่อเนื่องที่ 3.8%YOY สะท้อน
แนวโน้ มการลงทุนในประเทศที่เริ่มฟื้ นตัว ทัง้ นี้ การนาเข้ารวมใน 9 เดือนแรกของปี เติบโตกว่า
14.8%YOY

Implication

อีไอซีคาดมูลค่าการส่งออกทัง้ ปี 2017 และ 2018 จะขยายตัวที่ 7.0% และ 3.3% ตามลาดับ โดย
ภาคการส่งออกในปี 2018 อาจถูกกดดันจากราคาน้ามันทีย่ งั อยู่ในระดับต่าและราคาสินค้าโภคภัณฑ์
บางประเภททีม่ แี นวโน้มหดตัว อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจคู่คา้ หลักทัง้ สหรัฐฯ ยูโรโซน ญีป่ นุ่ และจีน ทีม่ ี
แนวโน้ มเติบโตดีต่อเนื่องถึงปี 2018 จะช่วยเสริมความเชื่อมันด้
่ านการค้า การลงทุน และส่งผล
ต่อเนื่องถึงความต้องการสินค้าอุตสาหกรรมหลักจากไทยให้เติบโตได้ต่อ ทัง้ นี้ การส่งออกอาจเติบโต
ได้มากกว่าที่คาดการณ์ไว้ หากภาคอุตสาหกรรมและการค้าโลกยังคงขยายตัวได้ดเี กินคาดอย่าง
ต่อเนื่อง
อีไอซีคาดว่ามูลค่าการนาเข้าทัง้ ปี 2017 และ 2018 จะขยายตัวที่ 13.0%YOY และ 7.0% ตามลาดับ
ทัง้ นี้ การนาเข้าในปี 2018 จะเติบโตตามความต้องการสินค้าวัตถุดบิ และสินค้าทุน ซึ่งมีแนวโน้ม
ขยายตัวตามการลงทุนในประเทศที่คาดว่าจะฟื้ นตัวดีขน้ึ อย่างไรก็ตาม การนาเข้าสินค้าเชื้อเพลิง
อาจถูกกดดันจากราคาน้ามันทีย่ งั อยู่ในระดับต่า
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