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วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561

สงครามการค้ากดดันเศรษฐกิจในวงกว้าง
สงครามการค้าที่ขยายตัวรุนแรง มิใช่แต่เพียงสหรัฐกับจีน แต่ขยายไปสู่ ยุโรป, เม็กซิโก และ
แคนาดา ซึ่งจะกระทบทั้งฝั่งผู้ผลิต และผู้บริโภค ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเติบโตของเศรษฐกิจ
และตลาดหุ้นโลก ซึ่งน่าจะค่อยๆ กระทบในช่วงที่เหลือของปีนี้ และชัดเจนขึ้นในปี 2562
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สหรัฐมีความได้เปรียบในการขยายวงเงินขึ้นภาษีนําเข้าจากจีน
สงครามการค้ าโลกเกิดขึ ้นแล้ ว หลังสหรัฐขึ ้นภาษีนําเข้ าจีน 25% วงเงิน 5 หมื่นล้ านเหรียญฯ และจีน
ตอบโต้ คืนในอัตราภาษีและวงเงินเท่ากัน ทําให้ สหรัฐตอบโต้ จีนรอบ 2 โดยเพิ่มวงเงิน อีก 2 แสนล้ าน
เหรี ยญฯ และมีแนวโน้ มจะเพิ่มขึ ้นอีก หากจีนตอบโต้ กลับ แต่คาดจีนจะตอบโต้ ได้ จํากัด เพราะที่ผ่าน
มาจีนนําเข้ าจากสหรัฐเพียง 1.54 แสนล้ านเหรี ยญ ขณะสหรัฐนําเข้ าจากจีน 5.05 แสนล้ านเหรี ยญ

การค้าโลกหด กดดันเศรษฐกิจโลกนับจากนี้ แต่จะชัดขึ้นในปี 2562
สงครามการค้ าโลก มีแนวโน้ มขยายวงกว้ าง เพราะนอกจากจีนแล้ ว ยังมีอีกหลายประเทศที่มีนโยบาย
ตอบโต้ การค้ าสหรัฐ อาทิ ยุโรป, เม็กซิโก, แคนาดา, รัสเซีย, ตุรกีและอินเดีย หลังจากถูกขึ ้นภาษีนําเข้ า
(Safe Guard) เหล็กและอลูมิเนียม 25% ไปช่วงปลายเดือน มี.ค. จากการศึกษาของ World Bank
ประเมินว่าการกีดกันทางการค้ าทุก 5 หมื่นล้ านเหรียญฯ จะทําให้ การค้ าโลก หดตัวราว 9% นัน่ แปลว่า
ผลกระทบต่อการค้ าโลกจะเพิ่มขึ ้น หากวงเงินกีดการค้ าเพิ่ม ซึง่ จะกดดันเศรษฐกิจโลกในที่สดุ

มีแต่ผู้แพ้ การค้าหด เงินเฟ้อเพิ่มตามต้นทุนนําเข้า
การที่ทกุ ประเทศรวมตัวกันตอบโต้ สหรัฐ เชื่อว่าสหรัฐต้ องทบทวนจะแข็งกร้ าวต่อหรื อไม่ ถ้ าเดินหน้ า
ต่อ คาดฝั่ งผู้ผลิตสหรัฐที่กระทบมากสุด คือ ภาคเกษตร ได้ แก่ ผู้ผลิตถัว่ เหลืองและผู้เลี ้ยงสุกร และ
ภาคอุตสาหกรรม คือ อากาศยาน, ยานยนต์ และผู้บริ โภคกระทบในลักษณะเดียวกัน เพราะต้ นทุน
สินค้ าเพิ่มขึ ้นกดดันเงินเฟ้อ กระทบต่อเศรษฐกิจโลก ผลจะชัดเจนในปี 2562 แต่อีกทางหนึง่ ถ้ าผ่อน
คลาย คือ สหรัฐไม่แข็งกร้ าว ผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกจะจํากัด ลดแรงกดดันต่อตลาดหุ้นโลก

ไทยได้รับผลกระทบทางอ้อม
แม้ ไทยไม่ได้ รับผลกระทบโดยตรง แต่ไม่อาจหลีกเลีย่ งได้ เพราะจีนเป็ นคูค่ ้ าหลักกับประเทศเอเชีย ราว
48.5% และไทยค้ าขายกับจีน 18.4% อุตสาหกรรมที่จะได้ รับผลกระทบมากสุดคือ ชิ ้นส่วนฯ และ
ยานยนต์ บริ ษัทไทยที่มีฐานการผลิตในจีนคือ HANA (ราว 22% ของกําลังผลิตรวม และส่งออกไป
สหรัฐฯราว 13% ผลกระทบรายได้ สทุ ธิ 3%) ส่วนรายอื่นๆ ไม่มีฐานการผลิตในจีนแต่สง่ ออกไปจีนคือ
DELTA, KCE ตรงข้ ามผู้ที่ได้ ประโยชน์คือ ผู้สง่ ออกเนื ้อหมู TFG และ CPF เพราะหากจีนลดการนําเข้ า
จากสหรัฐ ไทยน่าจะเป็ นทางเลือก เพราะปั จจุบนั ไทยมีการค้ าขายเนื ้อหมูตามชายแดนเท่านัน้

มูลค่าการค้าโลกปี 2549-2560 และคาดการณ์ 2561-2562
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ทีม่ า: Bloomberg, ฝ่ ายวิ จยั ASPS
ข้อมูลในเอกสารฉบับนี ้ รวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลที ่น่าเชื ่อถื อ อย่างไรก็ดี บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเซี ย พลัส จํ ากัด ไม่สามารถทีจ่ ะยื นยันหรื อรับรองความถูกต้องของข้อมูลเหล่านีไ้ ด้ ไม่ว่าประการใดๆ บทวิ เคราะห์ในเอกสารนี ้ จัดทําขึ้น
โดยอ้างอิ งหลักเกณฑ์ ทางวิ ชาการเกี ่ยวกับหลักการวิ เคราะห์ และมิ ได้เป็ นการชี ้นํา หรื อเสนอแนะให้ซื้อหรื อขายหลักทรัพย์ ใดๆ การตัดสิ นใจซื ้อหรื อขายหลักทรัพย์ ใดๆ ของผูอ้ ่าน ไม่ว่าจะเกิ ดจากการอ่านบทความในเอกสารนีห้ รื อไม่ก็
ตาม ล้วนเป็ นผลจากการใช้วิจารณญาณของผูอ้ ่าน โดยไม่มีส่วนเกี ่ยวข้องหรื อพันธะผูกพันใดๆ กับ บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเซี ย พลัส จํ ากัด ไม่ว่ากรณี ใด
"ASIA PLUS SECURITIES CO.,LTD. Broker#8. Research Protection @Copyright 2015"

Economic Outlook
Research Division

สงครามการค้าเกิดขึ้นแล้ว
ในช่วงครึ่งหลังของปี 2561 เชื่อว่าเศรษฐกิจโลกจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ ้นจากสงครามการค้ าที่ขยายวง
กว้ าง มิใช่แต่เพียงสหรัฐกับจีน เท่านัน้ แต่ขยายไปสู่ ยุโรป, เม็กซิโก, แคนาดา, รัสเซีย, ตุรกีและ
อินเดีย ซึง่ ต้ องการตอบโต้ สหรัฐ หลังจากถูกสหรัฐขึ ้นภาษีนําเข้ าเหล็กและอลูมิเนียมต่อทัว่ โลกไป
ในช่วงปลายเดือน มี.ค.
จากการศึกษาของธนาคารโลก (World Bank) ประเมินว่าการกีดกันทางการค้ าทุก 5 หมื่นล้ าน
เหรี ยญฯ จะกระทบต่อการค้ าโลกในปี 2561 หดตัวราว 9% วงเงินกีดการค้ าจากสหรัฐ ดูเหมือนจะ
ขึ ้นไปแตะ 2.5 แสนล้ านเหรี ยญฯ ซึง่ ผลกระทบจะรุนแรงขึ ้น ซึง่ แน่นอนผลกระทบคงมิได้ จํากัดเฉพาะ
ผู้ผลิตและส่งออก เท่านันแต่
้ กระทบผู้ผลิตสินค้ าสนับสนุนการส่งออกหรื อ Supply Chain รวมถึง
ผู้บริ โภคขันสุ
้ ดท้ าย ที่จะต้ องจ่ายสินค้ าแพงขึ ้น ซึง่ จะกดดันให้ เงินเฟ้อโลกตามมา ซึง่ เป็ นอีกปั จจัย
หนึง่ ที่จะกระทบต่อเศรษฐกิจโลกในระยะถัดไป

 สหรัฐ-จีนต่างขึ้นภาษีนาํ เข้า
ประเทศคูค่ ้ าสําคัญของสหรัฐในปี 2560 คือจีนสัดส่วนการค้ ามากที่สดุ ใกล้ เคียงกับ แคนาดา,
เม็กซิโก (ดังรูป) แต่พบว่าจีนได้ ดลุ การค้ ากับสหรัฐมากถึง 47.1% ของยอดขาดดุลทังหมด
้
เทียบกับ
แคนาดาและเม็กซิโก ที่ได้ ดลุ การค้ ากับสหรัฐเพียง 2.2% และ 8.9% ตามลําดับ
ประเทศคู่ค้าหลักของสหรัฐปี 2560

ทีม่ า: U.S. Bureau of Economic Analysis

ด้ วยเหตุนี ้ ทําให้ จีนเป็ นเป้าหมายสําคัญที่สหรัฐต้ องการลดขาดดุลการค้ า โดยตังเป
้ ้ าราว 1 แสนล้ าน
ดอลลาร์ สหรัฐ จากยอดขาดดุลกับจีนในปี 2560 ราว 3.75 แสนล้ านดอลลาร์ สหรัฐ โดยสหรัฐ
ต้ องการให้ จีนเพิม่ การนําเข้ าสินค้ าจากสหรัฐ เช่น รถยนต์, เครื่ องบิน เป็ นต้ น และต้ องการให้ จีนเปิ ด
เสรี ทางการเงินให้ สหรัฐเข้ าไปลงทุน โดยเฉพาะธุรกิจด้ านการเงินในจีนเพิ่มขึ ้น
ทางตรงกันข้ าม
คือ
สหรัฐเดินหน้ ากีดกันและจํากัดการเข้ ามาลงทุนของบริ ษัทจีนในสหรัฐ
โดยเฉพาะธุรกิจเทคโนโลยี เพื่อป้องกันการถ่ายทอดเทคโนโลยี
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การตอบโต้การค้า ระหว่างจีนกับสหรัฐ

ทีม่ า: the Observatory of Economic Complexity

และที่สําคัญ คือ 15 มิ.ย. ประกาศขึ ้นภาษีนําเข้ าจากจีนในอัตรา 25% รวม 1,102 สินค้ า มูลค่ารวม
5 หมื่นล้ านเหรี ยญ (ราว 10% ของการนําเข้ าจากจีนของสหรัฐ) โดยมุง่ ไปที่สินค้ าที่ละเมิดลิขสิทธิ์
หลักๆ คือ กลุม่ เทคโนโลยี, ขนส่ง อาทิ อากาศยาน, ยานยนต์, ชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, เป็ นต้ น
สินค้า 10 อันดับแรกที่สหรัฐนําเข้าจากจีน

ทีม่ า: the Observatory of Economic Complexity

ขณะที่จีนประกาศตอบโต้ คืนทันที โดยขึ ้นภาษีนําเข้ าต่อสหรัฐในวงเงินเท่ากัน 5 หมืน่ ล้ านเหรี ยญฯ
(หรื อราว 45% ของการนําเข้ าจากสหรัฐทังหมดของจี
้
น) และอัตราภาษีเท่ากัน สินค้ า 659 รายการ
มุง่ ไปที่สินค้ าเกษตร และเป็ นสินค้ าที่จีนนําเข้ าจากสหรัฐ อาทิ ถัว่ เหลือง, เนื ้อหมู, ยานยนต์ เป็ นต้ น
สินค้า 10 อันดับแรกที่จีนนําเข้าจากสหรัฐ

ทีม่ า: the Observatory of Economic Complexity
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อย่างไรก็ตาม สหรัฐยังเดินหน้ าที่จะขึ ้นภาษีนําเข้ ารอบใหม่ที่ 10% จากจีน โดยเพิ่มวงเงินสินค้ าอีก
2 แสนล้ านเหรี ยญฯ รวมทังหมดเป็
้
น 2.5 แสนล้ านเหรี ยญฯ เหนือความคาดหมายจากก่อนหน้ าคาด
ที่ 1 แสนล้ านเหรียญฯ (อยู่ในช่วงพิจารณายังไม่มีรายละเอียดชัดเจน) ทังนี
้ ้หากการกีดกันการค้ ายัง
ยืดเยื ้อ และวงเงินมากขึ ้นคาดว่าจะกระทบต่อผู้เกี่ยวข้ องทุกกลุม่ ทังฝั
้ ่ งผู้ผลิตสหรัฐและจีน ดังนี ้

ผลกระทบต่อฝั่งผู้ผลิตของสหรัฐ
สินค้ าเกษตร
o ถั่วเหลือง
เนื่องจากสหรัฐเป็ นผู้ผลิตถัว่ เหลืองอันดับ 2 ของโลกราว 116 ล้ านตัน ทําให้ มีโอกาสที่จีนจะหาแหล่ง
นําเข้ าถัว่ เหลืองใหม่ อาทิ บราซิล ผลิตถัว่ เหลืองอันดับ 1 ของโลก ราว 118 ล้ านตัน หรื อ อาร์ เจนติ
น่า ผลิตราว 56 ล้ านตัน และคาดว่ารัฐบาลทรัมป์จะถูกกดดันจากเกษตรกรผู้ผลิตถัว่ เหลือง ซึง่ เป็ น
ฐานเสียงสําคัญทีจ่ ะมีผลต่อคะแนนเสียงในการเลือกตังกลางเทอมของสหรั
้
ฐ (เลือกตัง้ ส.ส. และ
ส.ว.) ในช่วง พ.ย. 2561
ฐานเสียงเกษตรกรผู้ผลิตถั่วเหลืองของรัฐบาลทรัมป์

ทีม่ า: Agriculture Department

o สุกร
สหรัฐเป็ นผู้ผลิตสุกรอันดับ 3 ของโลกราว 11.61 ล้ านตันในปี 2560 หรื อ 10.7% ของการผลิตทัว่ โลก
(รองจากยุโรป 20.6% และจีนอันดับ 1 ราว 48.42%) ขณะที่บริ โภคราว 9.9 ล้ านตัน ทําให้ สง่ ออก
สุกรไปทัว่ โลกราว 2.22 ล้ านตัน โดยส่งออกไปตลาดญี่ปนมากที
ุ่
่สดุ รองลงมาคือ เม็กซิโก, เกาหลีใต้ ,
แคนาดา และจีน (ดังรูป)
ขณะที่จีน แม้ จะผลิตได้ มากที่สดุ ในโลกราว 53.4 ล้ านตัน แต่บริโภคมากถึง 55.8 ล้ านตัน ทําให้
ปั จจุบนั ต้ องนําเข้ าสุกรจากต่างประเทศราว 1.4 ล้ านตัน/ปี หลักๆมาจาก สเปนมากสุด 19.8% ของ
การนําเข้ ารวม รองลงมาคือ เยอรมัน 17.7% ขณะที่ สหรัฐนําเข้ าราว 13% ทําให้ มีโอกาสที่จีนเปลีย่ น
แหล่งนําเข้ า หรื อ นําเข้ าสุกรจากประเทศในแถบเอเซียเพิ่มขึ ้น อาทิ เวียดนามและไทย (ปกติค้าขาย
ผ่านชายแดน)
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สหรัฐส่งออกเนือ้ หมูกับทั่วโลก

ทีม่ า: www.trademap.org

สินค้ าอุตสาหกรรม
o เครื่ องบิน
คาดว่าผลกระทบต่อผู้ผลิตเครื่ องบินและชิ ้นส่วน Boeing (สัญชาติสหรัฐ) ในระยะยาว พิจารณาจาก
ยอดส่งออกเครื่ องบิน Boeing ส่งออกไปจีนในปี 2560 ราว 23% ของการส่งออกทังหมดไปทั
้
ว่ โลก
ขณะที่จีนนําเข้ าเครื่ องบินจากทัว่ โลก คือ จากสหรัฐมากที่สดุ รองลงมาคือ ยุโรป (ดังรูป) ทําให้ มี
แนวโน้ มที่จีนจะหันไปนําเข้ าเครื่ องบินจากคูแ่ ข่งสําคัญ คือ AIRBUS (สัญชาติยโุ รป) เพิ่มขึ ้น
จีนนําเข้าเครื่องบินจากทั่วโลก

ทีม่ า: the Observatory of Economic Complexity

o ยานยนต์ และชิน้ ส่ วน
สหรัฐเป็ นผู้สง่ ออกยานยนต์และชิ ้นส่วน อันดับที่สามของโลก ราว 9.1% ของทัว่ โลก (รองจากญี่ปนุ่
10.2% เยอรมนี 18%) หากพิจารณาในปี 2560 สหรัฐส่งออกยานยนต์และชิ ้นส่วนมูลค่าราว 1.31
แสนล้ านเหรี ยญฯ ส่วนใหญ่สง่ ออกไปประเทศในกลุม่ NAFTA เป็ นหลัก (สัดส่วนมากกว่า 50%) คือ
แคนาดา 39.5% ของการส่งออกยานยนต์ทงหมดของสหรั
ั้
ฐ และเม็กซิโก 16.2% และจีนราว 10.1%
คาดผลกระทบ คือ ประเทศในกลุม่ NAFTA อาจจะหาแหล่งนําเข้ าใหม่ อาทิ ในยุโรป และจีนอาจจะ
เปลี่ยนแหล่งนําเข้ าคือ ในเอเซีย อาทิ ไทย, อินโดนีเซีย, อินเดีย และ เกาหลีใต้ เป็ นต้ น
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สหรัฐส่งออกยานยนต์และชิน้ ส่วนไปทั่วโลก

ทีม่ า: www.trademap.org

ผลกระทบต่อฝั่งผู้ผลิตของจีน
o โทรคมนาคมและโทรศัพท์
บริ ษัทโทรคมนาคม 2 ราย ถูกสหรัฐกีดกันการค้ าและจํากัดการลงทุน คือ Huawei และ ZTE
Huawei (ผู้ผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคมรายใหญ่อนั ดับ 1 ของจีน) เดือน เม.ย. ที่ผ่านมา ถูกรัฐบาล
สหรัฐออกมาเตือนพลเมืองอเมริ กนั อย่าซื ้อมือถือ Huawei เพราะมีหลักฐานว่ามือถือของ Huawei
สอดแนมข้ อมูล และอยู่ในช่วงถูกกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐสอบสวน เนื่องจาก Huawei ค้ าขายกับ
อิหร่าน
โดยปั จจุบนั Huawei ใช้ เทคโนโลยีและระบบปฏิบตั กิ ารโทรศัพท์ คือ ระบบปฏิบตั ิการ Android ทําให้
ความเสี่ยงที่จะไม่ได้ license ซึง่ Huawei หาทางออกด้ วยการเตรี ยมพัฒนาระบบปฏิบตั ิการของ
ตัวเอง
ZTE (ผู้ผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคมรายใหญ่อนั ดับ 2 ของจีน) วันที่ 17 เม.ย. ถูกสหรัฐลงโทษด้ วยการ
ห้ ามบริ ษัทในสหรัฐทําธุรกิจร่วมกันเป็ นเวลา 7 ปี เนื่องจาก ZTE ลักลอบส่งออกสินค้ าให้ อิหร่านและ
เกาหลีเหนือ สอดคล้ องกับ Huawei
อย่างไรก็ตาม ปั จจุบนั ZTE กลับมาดําเนินธุรกิจได้ ปกติ ตังแต่
้ 13 มิ.ย. แล้ ว หลังจากจ่ายค่าปรับ 1
พันล้ านเหรี ยญฯ และสหรัฐ-เกาหลีเหนือมีความสัมพันธ์ระหว่างที่ดีขึ ้น แม้ สหรัฐยังควํา่ บาตรอิหร่าน
โดยภาพรวมมีโอกาสที่ผ้ ผู ลิตอุปกรณ์โทรคมนาคม อื่นๆ จากจีน อาทิ Xiaomi มีความเสี่ยงที่จะโดน
กีดกันการค้ าจากสหรัฐเช่นกัน

ผลกระทบต่อผู้บริโภคทัง้ สหรัฐและจีน
สงครามการค้ าสหรัฐ–จีนที่เกิดขึ ้น เชื่อว่าผู้บริ โภคขันสุ
้ ดท้ ายจะได้ รับรุนแรงพอๆ กับผู้ประกอบการ
เนื่องจากต้ นทุนสินค้ าที่เพิ่มขึ ้นตามภาษีนําเข้ า 25% ทําให้ ราคาสินค้ านําเข้ าสูงขึ ้น และกดดันต่อ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจโลกในทีส่ ดุ
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ผลกระทบต่อเอเซีย
เชื่อว่าเอเซียจะได้ รับผลกระทบต่อสงครามการค้ าสหรัฐ-จีน เนื่องจากสหรัฐฯ มีแนวโน้ มนําเข้ าสินค้ า
จากจีนลดลง พิจารณาจากการนําเข้ าจีนตามแหล่งที่มา พบว่าจีนนําเข้ าจากตลาดเอเซียสูงสุดราว
48.5% ของการนําเข้ าในตลาดโลก รองลงมาคือยุโรป 21.7%, อเมริ กาเหนือ 12.5%, อเมริ กาใต้
6.9%, โอเชียเนีย 6.1% และแอฟริกา 4.3%
ขณะทีป่ ระเทศในเอเซียที่เป็ นคูค่ ้ าสําคัญของจีน ซึง่ เป็ นผู้สง่ ออกวัตถุดิบ (Supply Chain) ให้ กบั จีน
จะได้ รับผลกระทบ คือ ฮ่องกง, ญี่ปน,
ุ่ เกาหลีใต้ , ออสเตรเลีย, เวียดนาม, มาเลเซีย,ไทย (ดังรูป)
ประเทศในแถบเอเซียที่เป็นคู่ค้า (X+M) หลักของจีน

ทีม่ า: World Integrated Trade Solution

ผลกระทบต่อไทย
ทางตรงคาดว่ากระทบจํากัด เนื่องจากไทยมิได้ ถกู ขึ ้นภาษีนําเข้ าจากสหรัฐ แต่จะได้ รับผลกระทบ
ทางอ้ อมจากจีน เนื่องจากสหรัฐ มีแนวโน้ มนําเข้ าสินค้ าจากจีนลดลง เนื่องจากประเทศคูค่ ้ าหลัก
ของไทย คือ จีน มากสุด รองลงมา ญี่ปนและ
ุ่
สหรัฐ (ดังรูป)
ประเทศคู่ค้าของไทย

ทีม่ า: Bloomberg

โดยบริ ษัทจดทะเบียนที่จะได้ รับผลกระทบทางตรง คือ HANA เป็ นเพียงบริ ษัทเดียวในกลุม่ ชิ ้นส่วนฯ
ที่มีฐานการผลิตอยู่ในประเทศจีน ราว 22% ของกําลังการผลิตรวม และมีสดั ส่วนรายได้ จากการ
ส่งออกสินค้ าไปสหรัฐฯราว 13% ของรายได้ รวม จึงน่าจะกระทบต่อรายได้ สทุ ธิราว 3% ขณะที่
ผู้ประกอบการกลุม่ ชิ ้นส่วนฯ รายอื่น จะได้ รับผลกระทบเพียงทางอ้ อม จากที่มีสดั ส่วนการส่งออกไป
จีนคือ DELTA ราว14%, KCE 10%, SVI 5%น่าจะกระทบรายได้ เฉลีย่ 1-3%
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ตรงข้ ามมีผ้ สู ง่ ออกที่อาจจะได้ รับประโยชน์ คือ ผู้สง่ ออกเนื ้อหมู เพราะหากจีนประสบปั ญหาขาด
แคลนสุกร มีโอกาสที่จีนจะเจรจาเปิ ดให้ นําเข้ าสุกรจากเวียดนามและไทย น่าจะดีตอ่ TFG มี
โครงสร้ างรายได้ จากธุรกิจสุกรในประเทศ 21% ของรายได้ รวม และ CPF 14% ของรายได้ รวม

 สหรัฐกีดกันการค้ากับโลก
นอกเหนือจากการสร้ างสงครามการค้ ากับจีนแล้ ว สหรัฐยังเดินหน้ ากีดกันการค้ าต่อทุกประเทศทัว่
โลก เริ่ มตังแต่
้ ปลาย เดือน มี.ค. ทีผ่ ่านมา ได้ ประกาศขึ ้นภาษีนําเข้ ารายสินค้ า (Safe Guard) ทัว่ โลก
ทังหมด
้
7 สินค้ า มูลค่านําเข้ าจากทัว่ โลกปี 2560 ราว 3.48 แสนล้ านเหรี ยญฯ โดยสินค้ าที่มีผล
บังคับใช้ แล้ ว 5 สินค้ าคือ เครื่ องซักผ้ า, แผงโซลาร์ เซลล์, เหล็ก, อลูมเิ นียม,นํ ้ามันไบโอดีเซล
ขณะทีอ่ ีก 2 สินค้ าอยู่ระหว่างศึกษา ทราบผลราวปลายเดือน มิ.ย.-ก.ค. คือ ยานยนต์และชิ ้นส่วน จะ
ขึ ้นจากเดิม 1.5% เป็ น 25% และยางรัดขึ ้นราว 28% เดิมไม่เสียภาษี
สินค้าที่สหรัฐขึ้นภาษีนําเข้า Safe Guard

ทีม่ า: the Observatory of Economic Complexity
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o ยานยนต์และชิ้นส่วน
ยานยนต์และชิ ้นส่วน เป็ นสินค้ าทีส่ หรัฐนําเข้ าอันดับ 1 ราว 12% ของยอดนําเข้ าทังหมด
้
โดยประเทศ
ที่สหรัฐนําเข้ ารถยนต์มากที่สดุ คือ เม็กซิโก รองลงมือ แคนาดา, ญี่ปน,
ุ่ เยอรมนี และเกาหลีใต้ เป็ นต้ น
ขณะที่ไทยส่งออกรถยนต์ไปสหรัฐราว 1.04 พันล้ านเหรี ยญราว 0.44% ของยอดส่งออกรวม หรื อราว
4% ของตลาดส่งออกรถยนต์ไปทัว่ โลก)
สหรัฐนําเข้ารถยนต์ทั่วโลก

ทีม่ า: www.trademap.org

o ยางรัด
สหรัฐนําเข้ ายางรัด ราว 0.1% ของการนําเข้ าสินค้ าทังหมดสหรั
้
ฐ อย่างไรก็ตามประเทศที่สหรัฐ
ต้ องการขึ ้นภาษีสาํ คัญ คือ ไทย และจีน โดยไทยส่งออกไปสหรัฐแต่ละปี ประมาณ 64.2 ล้ านเหรียญ
ฯ แม้ จะมีสว่ นแบ่งอันดับสอง แต่คิดราว 0.03% ของยอดส่งออกรวมทังหมด
้
สัดส่วนการนําเข้ายางรัดของสหรัฐจากทั่วโลก

ทีม่ า: www.ustradenumbers.com

โดยภาพรวมทําให้ หลายประเทศทัว่ โลก อาทิ ยุโรป, เม็กซิโก, แคนาดา, รัสเซีย, ตุรกี และอินเดีย ซึง่
ได้ รับผลกระทบจากการถูกขึ ้นภาษีนําเข้ า (Safe Guard) เหล็กและอลูมิเนียม 25 % ดังกล่าวข้ างต้ น
ออกมาประกาศตอบโต้ สหรัฐ ผ่านการขึ ้นภาษีนําเข้ าในอัตราที่เท่ากันเฉลี่ย 25% (ดังตาราง)
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ประเทศทั่วโลกตอบโต้กับสหรัฐ โดยการขึ้นภาษีนําเข้า

ทีม่ า: ASPS รวบรวม

ยุโรป มีสดั ส่วนการค้ า (X+M) กับสหรัฐสูงสุด 16.9% ของการค้ าทังหมดของยุ
้
โรป รองลงมาคือจีน
15.3%, สวิตเซอร์ แลนด์ 7% เป็ นต้ น
โดยสินค้ าที่สหรัฐนําเข้ าจากยุโรป เครื่ องจักร รองลงมาคือ เภสัชภัณฑ์, รถยนต์และส่วนประกอบ,
อุปกรณ์ถ่ายภาพ, เครื่ องใช้ ไฟฟ้า (ดังรูปด้ านล่าง)
สินค้า 10 อันดับแรกที่สหรัฐนําเข้าจากยุโรป

ทีม่ า: www.trademap.org

ขณะที่สินค้ าที่ยโุ รปนําเข้ าจากสหรัฐ คือ เครื่ องจักร, เภสัชภัณฑ์, เครื่ องบิน, อุปกรณ์ถ่ายภาพ (ดังรูป)
เป็ นต้ น
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สินค้า 10 อันดับแรกทีย่ ุโรปนําเข้าจากสหรัฐ

ทีม่ า: www.trademap.org

แคนาดา ทังนี
้ ้สัดส่วนการค้ า (X+M) ของแคนาดากับสหรัฐ สัดส่วนสูงมากถึง 64.6% ของการค้ า
ทังหมดของแคนาดา
้
รองลงมาคือจีน 8.2%, เม็กซิโก 3.9%, ญี่ปนุ่ 2.6% เป็ นต้ น
โดยสินค้ าที่สหรัฐนําเข้ าจากแคนาดา หลักๆ คือ รถยนต์และส่วนประกอบ รองลงมาคือปิ โตรเลียม,
ก๊ าซธรรมชาติ, ไม้ แปรรูป, แร่อลูมเิ นียม (ดังรูป) เป็ นต้ น
สินค้า 10 อันดับแรกที่สหรัฐนําเข้าจากแคนาดา

ทีม่ า: the Observatory of Economic Complexity

ขณะที่สินค้ าทีแ่ คนาดานําเข้ าจากสหรัฐ คือ รถยนต์และส่วนประกอบนําเข้ ามากที่สดุ รองลงมาคือ
เครื่ องจักร, นํ ้ามัน, เครื่ องใช้ ไฟฟ้า, พลาสติก (ดังรูปด้ านล่าง) เป็ นต้ น
สินค้า 10 อันดับแรกที่แคนาดานําเข้าจากสหรัฐ

ทีม่ า: www.trademap.org

เม็กซิโก พิจารณาสัดส่วนการค้ า (X+M) ของเม็กซิโกกับสหรัฐราว 64.1% ของการค้ าทังหมดของ
้
เม็กซิโก รองลงมาคือจีน 9.9%, ญี่ปนุ่ 2.9%, แคนาดา 2.7% เป็ นต้ น
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โดยสินค้ าที่สหรัฐนําเข้ าจากเม็กซิโก หลักๆ คือ รถยนต์และชิ ้นส่วนมากที่สดุ รองลงมาคือรถบรรทุก,
คอมพิวเตอร์ , โทรศัพท์, เครื่ องเล่นวิดีโอ (ดังรูป) เป็ นต้ น
สินค้า 10 อันดับแรกที่สหรัฐนําเข้าจากเม็กซิโก

ทีม่ า: the Observatory of Economic Complexity

ขณะที่สินค้ าที่เม็กซิโกนําเข้ าจากสหรัฐคือ นํ ้ามัน, เครื่ องจักร, เครื่ องใช้ ไฟฟ้า, รถยนต์และ
ส่วนประกอบ, พลาสติก เป็ นต้ น
สินค้า 10 อันดับแรกที่เม็กซิโกนําเข้าจากสหรัฐ

ทีม่ า: www.trademap.org

 จีนลดภาษีนาํ เข้าทั่วโลก
สวนทางกับจีน ซึง่ มีทา่ ทีเปิ ดรับการลงทุนและการค้ าต่อโลกเพิ่มขึ ้น สะท้ อนจากเดือน เม.ย. ที่ผ่านมา
นําร่องโดยการประกาศผ่อนคลายเกณฑ์การเข้ ามาถือหุ้นจากต่างชาติเกิน 50% ในบริ ษัทยานยนต์
ครัง้ แรกในรอบ 20 ปี และได้ ประกาศลดภาษีนําเข้ าจากทัว่ โลก 2 ครัง้ มูลค่าการนําเข้ าสินค้ ารวม
ทังหมด
้
1.01 แสนล้ านเหรี ยญฯ คือ
ครั ง้ แรก เมือ่ 22 พ.ค. 2561 จีนลดภาษีนําเข้ ารถยนต์ครัง้ แรกในรอบ 10 ปี เหลือ 15% จากเดิม 25%
และลดภาษีชิ ้นส่วนยานยนต์เหลือ 6% จากเดิม 10%
ครั ง้ ที่สอง คือ 30 พ.ค. 2561 ปรับลดภาษีนําเข้ าสินค้ าอุปโภคและบริ โภคหลักๆ อาทิ เครื่ องนุ่งห่ม,
เครื่ องใช้ ในครัวเรื อน, อาหารแปรรูป และเครื่ องสําอาง, ผลิตภัณฑ์ดแู ลผิวและสุขภาพ เป็ นต้ น โดยมี
ผลบังคับใช้ วนั ที่ 1 ก.ค. 2561 (ดังตารางด้ านล่าง)

12

Economic Outlook
Research Division
สินค้าอุปโภคและบริโภคที่จีนลดภาษีนําเข้ากับทั่วโลก
สินค้ า
เครื่องนุ่งห่ม, รองเท้ า,

ใหม่

เดิม

สัดส่ วนการส่ งออกสินค้ าไทยไปโลก และจีน
คิดเป็ น % ส่ งออก ส่ งออกไปจีนคิดเป็ น %
รวมของไทย
ส่ งออกไปจีนทัง้ หมด

7.1% 15.9%

1.5%

0.4%

เครื่องซักผ้ า, ตู้เย็น

8.0% 20.5%

1.5%

0.1%

อาหารทะเลแปรรู ป

6.9% 15.2%

3.6%

0.7%

เครื่องสํา อางค์

2.9% 8.4%

0.7%

0.2%

12.0%

4.1%

เครื่องครัว, อุปกรณ์ กีฬา

รถยนต์, ชิ ้นส่ วนยานยนต์ 6-15% 10-25%
ทีม่ า: ASPS รวบรวม , กระทรวงพาณิ ชย์

เชื่อว่าบริ ษัทไทยน่าจะได้ ประโยชน์จากจีนลดภาษีนําเข้ า คือ
กลุม่ ค้ าปลีก โดยหุ้นที่คาดจะได้ ประโยชน์ BEAUTY มียอดขายจากต่างประเทศ 10% ของรายได้ รวม
และ 90% ส่งออกไปตลาดจีน, DDD ผู้ผลิตและจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์บํารุงผิวมียอดขายไทย 70%
น และมีสนิ ค้ าหลักคือผลิตภัณฑ์บาํ รุงหน้ า (78%
และต่างประเทศ 30% ซึง่ เกือบทังหมดไปตลาดจี
้
ของยอดขาย)
กลุม่ เกษตรและอาหาร คาดว่าผู้ประกอบรายย่อยจะได้ ประโยชน์มากกว่าบริ ษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาด เนื่องจาก CPF มีรายได้ ที่มาจากส่งออกไปตลาดจีนน้ อยมาก (รายได้ จากการส่งออกราว 5%
ของรายได้ รวม) หลักๆ กุ้งส่งออกไปญี่ปนราว
ุ่
50% ของตลาดส่งออกรวม รองลงมาคือ สหรัฐ 35%
และยุโรป 15% เช่นเดียวกับ TU มีรายได้ ที่มาจากส่งออกทูน่าไปตลาดจีนเพียง 1% หลักๆ พึง่ พา
การส่งออกไปสหรัฐมากสุดราว 16% ของตลาดส่งออกรวม รองลงมาคือ ยุโรป 7% และอื่นๆ 15%
หากพิจารณามูลค่าสินค้ าที่สหรัฐขึ ้นภาษีนําเข้ าทัว่ โลก เมือ่ เทียบกับมูลค่าสินค้ าที่จีนปรับลดภาษี
นําเข้ าทัว่ โลก ผลกระทบจากสหรัฐจะสูงกว่า เนื่องจากมูลค่าสินค้ าสหรัฐที่ขึ ้นภาษี (ดังรูป)
มูลค่าสินค้าที่จีนลดถาษีนําเข้า เทียบกับ สหรัฐขึน้ ภาษีนําเข้าทั่วโลก
สินค้ าที่จีนลดภาษี
สิ นค้ าอุปโภคบริโภค
รถยนต์และส่ วนประกอบ

มูลค่ า (ล้ านเหรี ยญ) สินค้ าที่สหรั ฐขึน้ ภาษี
21,450 เครือ่ งซักผ้ า
79,231 แผงโซลาร์เซลล์

13,300

เหล็ ก

19,600

อลู มิเนียม

16,300

นํ ้ามันไบโอดีเซล

1,820

ยางรัด

1,500

รถยนต์และส่ วนประกอบ
รวม

มูลค่ า (ล้ านเหรี ยญ)
1,710

100,681 รวม

294,588
348,818

ทีม่ า: ASPS รวบรวม

โดยสรุป สงครามการค้ าโลกที่กําลังเกิดขึ ้น ซึง่ การที่ทกุ ประเทศรวมตัวกันขึ ้นภาษีนําเข้ ากดดันสหรัฐ
ทําให้ เชื่อว่าสหรัฐอาจต้ องทบทวนท่าทีจะเดินแข็งกร้ าวต่อหรื อไม่ ถ้ ายังเดินหน้ าแข็งกร้ าวต่อเชื่อว่า
สหรัฐจะได้ รับผลกระทบหนักทีส่ ดุ โดยเฉพาะฝั่ งผู้ผลิตในสหรัฐ และผู้บริ โภคจะได้ รับผลกระทบใน
ลักษณะเดียวกัน เพราะต้ นทุนสินค้ าที่เพิ่มขึ ้นผลักดันอัตราเงินเฟ้อ และกระทบต่อเศรษฐกิจสหรัฐ
ในช่วงที่เหลือของปี นี ้ ซึง่ คาดว่าผลลบจะชัดเจนขึ ้นในปี 2562 แต่อีกทางหนึง่ ถ้ าผ่อนคลาย คือ สหรัฐ
ไม่มีทา่ ทีแข็งกร้ าว ผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกจะจํากัด และลดแรงกดดันต่อตลาดหุ้นทัว่ โลก
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คาดการณ์ GDP Growth ประเทศพัฒนาแล้ว

ทีม่ า: IMF คาดการณ์ เม.ย. 2561

คาดการณ์ GDP Growth ประเทศกําลังพัฒนา

ทีม่ า: IMF คาดการณ์ เม.ย. 2561, ASPS
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