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Key point  มลูค่าการสง่ออกไทยเดอืน ก.ย. ขยายตวั 12.2%YOY โดยเตบิโตดใีนเกอืบทุกกลุ่มสนิคา้และตลาด
ส่งออกส าคญั โดยเฉพาะทองค า ซึ่งขยายตัวสูงถึง 243%YOY ทัง้นี้ การส่งออกจะเติบโตที ่
7.9%YOY หากไม่รวมทองค า น าโดยการส่งออกสนิค้าทีเ่กีย่วเนื่องกบัน ้ามนั อาท ิน ้ามนัส าเรจ็รูป 
ยางพาราและผลติภณัฑ์ ที่เติบโต 53%YOY และ 42%YOY ตามล าดบั ด้านการส่งออกสนิค้า
อุตสาหกรรมหลกั เช่น คอมพวิเตอร์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ เพิม่ขึน้กว่า 9%YOY ตามความ
ต้องการสนิค้าอุตสาหกรรมที่ขยายตวัตามเศรษฐกจิโลกที่ปรบัตวัดขีึน้  ทัง้นี้ การส่งออกรวมใน 9 
เดอืนแรกของปีเตบิโตกว่า 9.3%YOY 

  มูลค่าการน าเข้าเติบโตต่อเนื่องที่ 9.7%YOY จากการน าเข้าสนิค้าในกลุ่มเครื่องคอมพิวเตอร ์
อุปกรณ์และสว่นประกอบ ทีเ่ตบิโตกว่า 18.8%YOY ตามแนวโน้มการส่งออกทีเ่พิม่ขึน้ในสนิคา้กลุ่ม
ดงักล่าว นอกจากนี้ สนิค้าทุน (ไม่รวมเครื่องบนิและเรือ) ฟ้ืนตวัต่อเนื่องที่ 3.8%YOY สะท้อน
แนวโน้มการลงทุนในประเทศที่เริ่มฟ้ืนตัว ทัง้นี้ การน าเข้ารวมใน 9 เดือนแรกของปีเติบโตกว่า 
14.8%YOY 

Implication  อไีอซคีาดมูลค่าการส่งออกทัง้ปี 2017 และ 2018 จะขยายตวัที ่7.0% และ 3.3% ตามล าดบั โดย
ภาคการสง่ออกในปี 2018 อาจถูกกดดนัจากราคาน ้ามนัทีย่งัอยู่ในระดบัต ่าและราคาสนิคา้โภคภณัฑ์
บางประเภททีม่แีนวโน้มหดตวั อย่างไรกด็ ีเศรษฐกจิคู่คา้หลกัทัง้ สหรฐัฯ ยโูรโซน ญีปุ่น่ และจนี ทีม่ี
แนวโน้มเติบโตดีต่อเนื่องถึงปี 2018 จะช่วยเสริมความเชื่อมัน่ด้านการค้า การลงทุน และส่งผล
ต่อเนื่องถงึความตอ้งการสนิคา้อุตสาหกรรมหลกัจากไทยให้เตบิโตไดต่้อ ทัง้นี้ การสง่ออกอาจเตบิโต
ได้มากกว่าที่คาดการณ์ไว้ หากภาคอุตสาหกรรมและการค้าโลกยงัคงขยายตัวได้ดเีกนิคาดอย่าง
ต่อเนื่อง 

  อไีอซคีาดว่ามลูค่าการน าเขา้ทัง้ปี 2017 และ 2018 จะขยายตวัที ่13.0%YOY และ 7.0% ตามล าดบั
ทัง้นี้ การน าเขา้ในปี 2018 จะเตบิโตตามความต้องการสนิค้าวตัถุดบิและสนิค้าทุน ซึ่งมแีนวโน้ม
ขยายตวัตามการลงทุนในประเทศที่คาดว่าจะฟ้ืนตวัดขีึน้ อย่างไรกต็าม การน าเขา้สนิคา้เชื้อเพลงิ
อาจถูกกดดนัจากราคาน ้ามนัทีย่งัอยู่ในระดบัต ่า 
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