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Key point  มูลค่าการส่งออกไทยเดือน ม.ค. 2019 หดตัวที่ -5.7%YOY หดตวัต่อเนื่องจากเดอืน

ก่อนหน้าที ่-1.7%YOY โดยหากหกัทองค า พบว่ามลูค่าสง่ออกหดตวัลดลงที ่-4.9%YOY   

• สินค้าหลกัท่ีมีการหดตัว ได้แก่ ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ (-9.6%YOY) 
เครื่องอเิลก็ทรอนิกส ์(-8.5%YOY) มนัส าปะหลงัอดัเมด็และมนัเสน้ (-59.2%YOY) น ้ามนั
ส าเร็จรูป (-10.6%YOY) เม็ดพลาสติก (-8.9%YOY) ยางพารา (-15.1%YOY) น ้ าตาล
ท ราย  (-29.9%YOY) และเค รื่ อ ง โท รสาร โท รศัพ ท์  อุ ป กรณ์ และส่ วนป ระกอบ  
(-21.6%YOY) 

• ตลาดส่งออกหลกัท่ีมีการหดตวั ไดแ้ก่ จนี (-16.7%YOY) ยุโรป (-4.8%YOY) อาเซยีน5 
(-7.4%YOY) ไต้ ห วัน  (-15.5%YOY) อ อส เต ร เลีย  ( -6.5%YOY) ต ะวัน ออกกลาง  
(-8.3%YOY) และแอฟรกิา (-4.5%YOY) อย่างไรกด็ ีการสง่ออกมกีารขยายตวัในบางตลาด
ส าคญั เช่น สหรฐัฯ (8.3%YOY) และญี่ปุ่น (0.9%YOY) ขณะที่การส่งออกไปตลาดอนิเดยี 
เกาหลใีต ้และซแีอลเอม็วกีลบัมาขยายตวัในเดอืนนี้ หลงัจากหดตวัในเดอืนก่อนหน้า 

  สินค้าส่งออกของไทยที่ได้รับผลกระทบทางอ้อมผ่านห่วงโซ่อุปทาน ยังคงมีการ
หดตัวต่อเนื่อง โดยมูลค่าการส่งออกของไทยไปยงัจนี เช่น หมวดแผงวงจรไฟฟ้า และเครื่อง
คอมพวิเตอร-์อุปกรณ์และสว่นประกอบ ซึง่คาดว่าบางสว่นอยู่ในห่วงโซ่อุปทานของสนิคา้สง่ออกจนีที่
ถูกขึ้นภาษีน าเข้าโดยสหรัฐฯ มีการหดตัวที่  -5.5%YOY และ -27.1%YOY ตามล าดับ ทัง้นี้ 
เคมภีณัฑซ์ึง่คาดว่าไดร้บัผลกระทบเช่นกนั หดตวัในตลาดจนีครัง้แรกในรอบ 3 เดอืนที ่-7.0%YOY  

  มูลค่าการน าเข้าขยายตัวที่ 14.0%YOY พลกิจากการหดตวัที ่-8.2%YOY ในเดอืนก่อนหน้า 
น าโดยหมวดอาวุธ ยุทธปจัจยัเพื่อการซอ้มรบซึง่ขยายตวักว่า 4,832.4 %YOY ตามดว้ยสนิคา้หมวด
อื่นทีม่กีารขยายตวัเช่นกนั โดยสนิคา้เชือ้เพลงิ สนิคา้วตัถุดบิกึง่ส าเรจ็รูป สนิคา้อุปโภคบรโิภค และ
ยานพาหนะอุปกรณ์การขนส่ง ขยายตัวได้ที่ 4.8%YOY 7.5%YOY 4.0%YOY และ 4.8%YOY 
ตามล าดบั ขณะทีส่นิคา้ทุนหดตวัต่อเนื่องที ่-2.9%YOY ทัง้นี้ หากหกัอาวุธ ยุทธปจัจยั มูลค่าน าเขา้
จะขยายตวัเหลอืเพยีง 3.7%YOY 

Implication  แนวโน้มการชะลอตัวของการส่งออกสินค้าเกิดข้ึนในหลายประเทศส่งออกส าคัญ
ตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปี 2018 โดยจากรูปที่ 1 พบว่าอตัราการขยายตวัของมูลค่าการ
ส่งออกไทยตัง้แต่ช่วงครึง่หลงัของปี 2018 มกีารชะลอตวัลงอย่างเหน็ได้ชดั เช่นเดยีวกบัอตัราการ
ขยายตัวของมูลค่าการส่งออกในหลายประเทศในเอเชยี อย่างไรกด็ ีในเดอืนมกราคม 2019 จนีมี
มลูค่าสง่ออกเพิม่ขึน้ ซึง่แตกต่างจากประเทศอื่นทีม่กีารหดตวัเป็นสว่นใหญ่ โดยสาเหตุหลกัเกดิจาก
การเหลื่อมวนั ของเทศกาลตรุษจนี (ปีนี้ 1-15 กุมภาพนัธ ์ปีก่อน 15-21 กุมภาพนัธ)์ กล่าวคอื โดย
ปกต ิในช่วงก่อนเทศกาลตรุษจนี จนีจะมกีารเร่งการสง่ออก (front-loading) ก่อนวนัหยุดยาว ซึง่ในปี

ส่งออกไทยเดือน ม.ค. หดตัวต่อเนื่องที ่-5.7%YOY  
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นี้จะเป็นช่วงปลายเดอืนมกราคม ขณะทีปี่ก่อนเป็นช่วงตน้เดอืนกุมภาพนัธ ์ดงันัน้ เมื่อเทยีบ %YOY 
จงึท าใหค้ดิเป็นการขยายตวัในเดอืนมกราคมทีผ่่านมา 

  อีไอซีคาดการณ์การส่งออกไทยปี 2019 ขยายตัวที่ 3.4% ชะลอลงจากปี 2018  
(รปูที ่2) เน่ืองจากแนวโน้มเศรษฐกจิโลกทีค่าดวา่จะขยายตวัชะลอลง ประกอบกบัราคาน ้ามนัดบิโลก
ที่คาดว่าจะมีทิศทางทรงตัว โดยจะส่งผลต่อมูลค่าการส่งออกน ้ามันส าเร็จรูปและเคมีภัณฑ์ให้มี
ทศิทางชะลอลงเช่นกนั นอกจากนี้ สนิคา้ส่งออกไทยหลายกลุ่มยงัมโีอกาสไดร้บัผลกระทบมากขึน้
จากมาตรการกดีกนัทางการค้าเพิม่เติม ที่เริม่ใชใ้นปีก่อนหน้า โดยยงัต้องติดตามท่าทีของทางจนี
และสหรฐัฯ หากสหรฐัฯ และจนีไม่สามารถบรรลุขอ้ตกลงด้านสงครามการค้า ซึ่งระหว่างนี้ยงัอยู่
ในช่วงของการเจรจา ทีจ่ะสิน้สุดในวนัที ่1 มนีาคม 2019 สหรฐัฯ จะขึน้ภาษีเพิม่เตมิจากเดมิทีอ่ตัรา 
10% เป็น 25% ส าหรบัสนิคา้น าเขา้จนีมลูค่า 2 แสนลา้นดอลลารส์หรฐั  
ทัง้นี้ ในช่วงที่ผ่านมา จนีมที่าทปีระนีประนอมในการเพิ่มการน าเขา้สนิค้าจากทางสหรฐัฯ มากขึน้ 
แต่หากพจิารณาขอ้เรยีกรอ้งของสหรฐัฯ ต่อจนี พบว่ามแีนวโน้มสงูทีจ่ะไม่สามารถบรรลุขอ้ตกลงได้
ในระยะเวลาอนัสัน้ เช่น ขอ้เรยีกรอ้งดา้นการคุม้ครองทรพัยส์นิทางปญัญา การเปิดตลาดภาคบรกิาร
และเกษตรกรรม เป็นต้น โดยอไีอซปีระเมนิว่า มคีวามเป็นไปได้ทีท่างสหรฐัฯ จะเลื่อนการขึน้ภาษี
ออกไปก่อน และน่าจะสามารถมีขอ้ตกลงได้ภายในครึ่งหลงัของปี 2019 ซึ่งเป็นช่วงก่อนเขา้สู่การ
เลอืกตัง้ประธานาธบิดใีนปี 2020 นอกจากนี้ ยงัมปีระเดน็ทีต่อ้งตดิตามเกีย่วกบัการขึน้ภาษยีานยนต์
ของทางสหรฐัฯ ทีเ่มื่อวนัที ่17 กุมภาพนัธ ์2019 ทีผ่่านมา กระทรวงพาณิชยข์องสหรฐัฯ ไดย้ื่นเรื่อง
ใหป้ระธานาธบิดทีรมัป์พจิารณาแลว้ โดยมเีวลาตดัสนิใจ 90 วนั 

  อีไอซีประมาณการมูลค่าน าเข้าของไทยปี 2019 ขยายตัวที่ 3.6% (รูปที่ 2) ชะลอลง
จากปี 2018 เนื่องจากการน าเข้าวัตถุดิบส าหรบัผลิตเพื่อส่งออกมีแนวโน้มชะลอตามแนวโน้ม
เศรษฐกจิโลก ประกอบกบัมลูค่าการน าเขา้สนิคา้เชือ้เพลงิมแีนวโน้มปรบัตวัในทศิทางเดยีวกบัราคา
น ้ามนัดบิโลก ทีค่าดว่าจะมทีศิทางทรงตวัหรอืหดตวัเลก็น้อย อย่างไรกด็ ีอไีอซคีาดว่า สนิคา้น าเขา้
ประเภทสนิคา้ทุนและอุปโภคบรโิภค จะยงัขยายตวัต่อเนื่องตามทศิทางการขยายตวัของการบรโิภค
ภาคเอกชน และการลงทุนในประเทศทัง้จากภาคเอกชนและภาครฐั 
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