ส่ องการส่ งออกของไทย…ในวันที่ COVID-19 เข้ าขัน้ วิกฤต
ฝ่ ายวิจัยธุรกิจ
ธนาคารเพื่อการส่ งออกและนาเข้ าแห่ งประเทศไทย (EXIM BANK)
ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ ระบาดของ COVID-19 ที่ทวีความรุ นแรงมากขึ ้นทัว่ โลกและส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิ จ ในวงกว้ าง จนท าให้ ห ลายฝ่ ายคาดว่า เศรษฐกิ จ โลกปี 2563 อาจเข้ าสู่ภ าวะถดถอย (Recession)
อีก ครั ง้ ในรอบกว่า 10 ปี นับตัง้ แต่วิกฤต Hamburger ซึ่งแน่ นอนว่า เศรษฐกิ จไทยเองก็ จะได้ รั บผลกระทบจาก
COVID-19 ทังทางตรงและทางอ้
้
อมในหลายมิติ ไม่วา่ จะเป็ นการท่องเที่ยว การบริ โภคและการลงทุน รวมถึงการส่งออก
ซึ่งเป็ นเครื่ องยนต์ใหญ่ที่สุดในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ล่าสุด เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 กระทรวงพาณิ ชย์
ได้ ประกาศตัวเลขการส่งออกเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ออกมาหดตัว 4.5% ดีกว่าที่หลายฝ่ ายคาด โดยนอกจากจะได้
อานิสงส์จากการส่งออกทองคาที่ขยายตัวถึง 180% แล้ ว มีข้อสังเกต
ประเทศ จำนวนผูต้ ดิ เชือ้
กำรส่งออกไทยไปตลำด
ว่าตลาดส่งออกสาคัญของไทยที่มีจานวนผู้ติดเชื อ้ และผู้เสียชี วิต
สะสม ณ 23 มี.ค.
ดังกล่ำวเดือน ก.พ.
จีน
81,093
-2.0%
จาก COVID-19 ในสัดส่วนสูงทัง้ จีน EU สหรั ฐฯ ตะวันออกกลาง
อิตำลี
59,138
+2.9%
เกาหลี ใต้ และญี่ ปุ่ น ซึ่งมีสัดส่วนรวมกันคิดเป็ นเกื อบ 50% ของ
สหรัฐฯ
35,345
+18.3% (หักอำวุธฯ)
สเปน
33,089
-3.3%
มูล ค่าส่งออกรวมของไทยหดตัวน้ อยกว่าที่ คาด โดยมีป ระเด็น
เยอรมนี
27,289
+1.4%
ที่น่าสนใจ ดังนี ้
อิหร่ำน
23,049
+25.9%
 ตลาดจี น หดตัว 2% เนื่ อ งจากการส่ ง ออกสิ น ค้ า
เกำหลีใต้
8,961
-1.5%
ญี่ป่ นุ
1,055
-11.1%
บางส่วนได้ รับผลกระทบจาก COVID-19 โดยเฉพาะการส่งออก
ทีม่ ำ : Channel News Asia และกระทรวงพำณิชย์
ผลไม้ สดและผลิตภัณฑ์มนั สาปะหลังที่หดตัวสูงจากการปิ ดด่าน/
ปิ ดท่าเรื อ ขณะเดียวกันสินค้ าที่เกี่ยวข้ องกับราคาน ้ามันก็หดตัวต่อเนื่องจากเศรษฐกิจจีนที่ชะลอลง อย่างไรก็ตาม
การหดตัวดังกล่าวเป็ นการหดตัวที่น้อยกว่าที่หลายฝ่ ายคาด (หลายฝ่ ายคาดว่าการส่งออกไปจีนอาจหดตัวสูงจาก
การที่จีนมีการปิ ดเมืองในหลายเมือง ซึง่ อาจกระทบกาลังซื ้อและ Supply Chain) เนื่องจากได้ ปัจจัยสนับสนุนจาก
สงครามการค้ าที่ผ่อนคลายลง ทาให้ สินค้ าที่เคยถูกกดดันจากปั จจัยดังกล่าวกลับมาขยายตัวดี อาทิ ผลิตภัณฑ์ยาง
รถยนต์และเครื่ องยนต์สนั ดาปฯ คอมพิวเตอร์ และส่วนประกอบ เป็ นต้ น
 ตลาด EU ขยายตัว 1.2% โดยเฉพาะตลาดอิตาลีและเยอรมนีที่มีจานวนผู้ติดเชื ้อและเสียชีวิตเร่ งตัว
ขึ ้นมากยังขยายตัวได้ เล็กน้ อย จากเครื่ องปรับอากาศและเครื่ องยนต์สนั ดาปที่ขยายตัวสูง ทังนี
้ ้ การที่ตวั เลขการส่งออก
ของไทยไปตลาด EU โดยรวมยังขยายตัว อาจเป็ นเพราะในเดือนกุมภาพันธ์ ยังไม่เกิด Super Spread ในยุโรป ทาให้
หากจะดูผลกระทบจาก COVID-19 ในตลาดยุโรป อาจต้ องรอประเมินตัวเลขส่งออกเดือนมีนาคมอีกครัง้ (ตลาดสเปน
หดตัว 3.3% จากการส่งออกเครื่ องปรับอากาศและรถจักรยานยนต์เป็ นหลัก)
 ตลาดสหรั ฐฯ หดตัวถึง 37% เนื่องจากฐานที่สงู ในปี ก่อนจากการส่งออกอาวุธกลับหลัง จากมีการฝึ ก
Cobra Gold อย่ างไรก็ ตาม หากหัก อาวุธ ออก จะพบว่าตลาดสหรั ฐ ฯ กลับ มาขยายตัวถึง 18.3% จากปั จ จัย
สนับสนุนเดิมที่หลายสินค้ าของไทยเข้ าไปแทนที่สินค้ าจีนในตลาดสหรั ฐฯ ได้ มากขึน้ จากสงครามการค้ า อาทิ
คอมพิวเตอร์ และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง อุปกรณ์กงึ่ ตัวนา เครื่ องประดับ เหล็ก เป็ นต้ น
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-2ตลาดเกาหลีใต้ หดตัวเพียง 1.5% สวนทางกับยอดผู้ติดเชื ้อของเกาหลีใต้ ในเดือนกุมภาพันธ์ ที่เร่ งตัว
ขึ ้นเร็ วที่สดุ ในโลก แต่เนื่องจากเกาหลีใต้ มีมาตรการเด็ดขาดและมีประสิทธิภาพทาให้ สามารถควบคุมสถานการณ์
ได้ อย่างรวดเร็ ว โดยสินค้ าที่ช่วยประคองให้ ตลาดเกาหลีใต้ ไม่หดตัวมาก ได้ แก่ ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่ องปรับอากาศ
กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ เป็ นต้ น
 ตลาดญี่ ปุ่ น หดตัวถึง 11.1% สูงสุดเมื่อเที ยบตลาดที่มีผ้ ูติดเชื อ้ อันดับต้ น ๆ ของโลก โดยสิ น ค้ าที่
กดดันการส่งออกไทยไปญี่ ปุ่นในเดือนกุมภาพัน ธ์ ยังเป็ นสินค้ าอุตสาหกรรมเป็ นหลัก อาทิ รถยนต์ เครื่ องจัก ร
คอมพิวเตอร์ และส่วนประกอบ ซึ่งได้ รับผลกระทบจากเศรษฐกิ จญี่ ปุ่นโดยรวมที่ชะลอลงมาตัง้ แต่ช่วงก่อนเกิ ด
COVID-19 อย่างไรก็ตาม สินค้ าอาหารซึง่ จาเป็ นต่อการดารงชีวิตยังขยายตัวได้ โดยเฉพาะไก่แปรรู ป ซึง่ เป็ นสินค้ า
เกษตรอันดับ 1 ของไทยไปญี่ปนุ่
 ตลาดอิหร่ าน ขยายตัวถึง 25.9% จากการส่งออกยางพารา รถยนต์ ผลไม้ กระป๋ องที่ยงั ขยายตัวได้ สงู
เช่นเดียวกับตลาดตะวันออกกลางโดยรวมก็ยงั ขยายตัวได้ ถงึ 16.4% โดยตัวเลขการส่งออกไปภูมิภาคดังกล่าวที่ยงั
ขยายตัวสูงอาจยังไม่ได้ สะท้ อนผลกระทบจาก COVID-19 มากนัก เนื่องจากตัวเลขผู้ติดเชือ้ ในตะวันออกกลาง
เริ่ ม เร่ ง ตัว ขึ น้ ในช่ ว งปลายเดื อ นกุม ภาพัน ธ์ ท าให้ อ าจต้ อ งพิ จ ารณาตัว เลขการส่ง ออกเดื อ นมี น าคมอีก ครั ง้
โดยเฉพาะในตลาดส่งออกหลักในภูมิภาคทังซาอุ
้ ดีอาระเบีย กาตาร์ อิสราเอล เป็ นต้ น ที่มียอดผู้ติดเชื ้อเร่ งขึ ้นสูง


แม้ ว่าการส่งออกของไทยโดยรวมในช่วง 2 เดือนแรกปี 2563 จะหดตัวเพียง 0.8% ดีกว่าประเทศคู่แข่ง
สาคัญทังเกาหลี
้
ใต้ (-1.1%) สิงคโปร์ (-2.9%) ญี่ปนุ่ (-1.7%) เป็ นต้ น แต่การส่งออกของไทยในช่วงที่เหลือของปี 2563
ยังต้ องเผชิญปั จจัยเสี่ยงอยู่มาก โดยเฉพาะสถานการณ์ COVID-19 ที่ไม่มีใครทราบว่าจะยุติลงเมื่อใดและยังไม่
สามารถประเมินผลกระทบได้ ชดั เจน แต่ตวั เลขส่งออกในช่วงที่ผ่านมาก็สะท้ อนได้ บางส่วนว่า การส่ งออกของไทย
มีความยืดหยุ่นมากขึน้ กว่ าอดีต จากการมีสินค้ าที่หลากหลายและการกระจายตลาดส่ งออกที่ดี

24 มีนาคม 2563

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ท่ สี ่ วนสื่อสารองค์ กร ฝ่ ายพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์ กร
โทร. 0 2271 3700, 0 2278 0047, 0 2617 2111 ต่ อ 4120-4

