EXIM BANK ปรั บเพิ่มคาดการณ์ ส่งออกปี 2561 โตได้ ถงึ 9%
นายพิศิษฐ์ เสรี วิวฒ
ั นา กรรมการผู้จดั การ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้ าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)
เปิ ดเผยว่า การส่งออกในปี 2561 มีแนวโน้ มขยายตัว เนื่องจากมูลค่าส่งออกในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2561 ขยายตัวถึง
11.5% สูงกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้ EXIM BANK จึงได้ ปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของภาคการส่งออกไทยทังปี
้ 2561
จากเดิม EXIM BANK คาดการณ์ไว้ ที่ 5-8% เป็ น 7-9% โดยมีปัจจัยสนับสนุนดังนี ้ 1. การขยายตัวของเศรษฐกิจโลก
ขยายตัวในระดับสูง โดยล่าสุดกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund : IMF) คาดว่าเศรษฐกิจโลก
ปี 2561 จะขยายตัว 3.9% สูงสุดในรอบ 7 ปี พร้ อมทังปรั
้ บเพิ่มคาดการณ์ มลู ค่าการค้ าโลกจากเดิมที่ขยายตัว 4.6%
เป็ น 5.1% 2. ราคานํา้ มันเพิ่มขึน้ มากกว่ าที่เคยคาดการณ์ ทําให้ สํานักบริ หารสารสนเทศพลังงานของสหรัฐฯ (U.S.
Energy Information Administration : EIA) ปรับเพิ่มคาดการณ์ราคานํ ้ามันปี 2561 จาก 63 ดอลลาร์ สหรัฐต่อบาร์ เรล
เป็ น 70 ดอลลาร์ สหรัฐต่อบาร์ เรล จากอุปสงค์นํ ้ามันที่ฟืน้ ตัวอย่างแข็งแกร่ งตามการฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจโลก ทําให้ มลู ค่า
ส่งออกสินค้ าที่เกี่ยวเนื่องกับราคานํ ้ามัน ได้ แก่ นํ ้ามันสําเร็ จรู ป เคมีภณ
ั ฑ์ ผลิตภัณฑ์ยาง และเม็ดพลาสติกซึง่ มีสดั ส่วน
รวมกันราว 15% ของมูลค่าส่งออกรวมขยายตัวในระดับสูงตาม 3. ผู้ผลิตรายใหญ่ ของโลกยังใช้ ไทยเป็ นฐานการผลิต
ที่สําคัญและมีการลงทุนเพิ่มขึน้ ต่ อเนื่อง โดยส่วนหนึ่งได้ อานิสงส์จากโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
(EEC) ที่มีความคืบหน้ าและชัดเจนมากขึ ้น
นายพิศิษฐ์ เปิ ดเผยต่อไปว่า การส่งออกของไทยไปยังแต่ละตลาดในปี 2561 ยังมีแนวโน้ มขยายตัวได้ มากกว่า
ที่ เคยดคาดการณ์ ใ นทุกตลาด โดยเฉพาะตลาดยุโรป ญี่ ปุ่น และอาเซี ยนเดิม ที่ คาดว่าจะขยายตัวได้ สูงกว่า 9%
เช่นเดียวกับตลาดใหม่ อย่าง CLMV และตลาด New Frontiers อื่นๆ ที่ปรับเพิ่มคาดการณ์ เป็ น 8.5% และ 6.3% จาก
คาดการณ์เดิมที่ 6.7% และ 5.0% ตามลําดับ สําหรับมูลค่าส่งออกจําแนกรายสินค้ า EXIM BANK ปรับเพิ่มคาดการณ์
มูลค่าส่งออกปี 2561 ใน 3 กลุ่มสินค้ าหลัก ได้ แก่ สินค้ าที่เกี่ยวเนื่องกับราคานํา้ มัน ขยายตัวเพิ่มเป็ น 17.5% จาก
คาดการณ์ เดิมที่ 11.2% รถยนต์ อุปกรณ์ และส่ วนประกอบ ปรับเพิ่มเป็ น 8.4% จากคาดการณ์ เดิมที่ 7.8% และ
สินค้ าเกษตร ปรับเพิ่มเป็ น 6.6% จากคาดการณ์ เดิมที่ 2.0% อย่างไรก็ตาม ยังต้ องจับตามองปั จจัยบัน่ ทอนบางประการ
ที่อาจกระทบต่อการส่งออกและทําให้ มลู ค่าส่งออกในช่วงที่เหลือของปี น้อยกว่าที่คาด ได้ แก่ ค่าเงินที่มีแนวโน้ มผันผวน
มากขึ ้น รวมถึงมาตรการกีดกันทางการค้ าและความขัดแย้ งทางการเมืองระหว่างประเทศ โดยเฉพาะประเด็นเรื่ องสงคราม
การค้ าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนที่ยงั มีความไม่แน่นอนสูง
กรรมการผู้จดั การ EXIM BANK กล่าวว่า จากทิศทางการส่งออกของไทยที่มีแนวโน้ มขยายตัวได้ มากกว่าที่
คาดการณ์ แสดงให้ เห็นถึงโอกาสของผู้ประกอบการไทยในเวทีการค้ าการลงทุนระหว่างประเทศ ซึ่ง EXIM BANK
พร้ อมสนับสนุนทังด้
้ านข้ อมูลข่าวสารและบริ การทางการเงินอย่างครบวงจร โดยความร่ วมมือกับภาครัฐและเอกชน
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ที่เกี่ยวข้ อง ไม่จํากัดเฉพาะในอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้ มส่งออกได้ เพิ่มขึ ้น แต่รวมถึงอุตสาหกรรมที่ไทยมีศกั ยภาพแต่ยงั
มีส่วนแบ่งในตลาดโลกอยู่น้อย อาทิ อุตสาหกรรมอาหาร ซึง่ สร้ างรายได้ จากการส่งออกให้ กบั ประเทศได้ มากถึงปี ละ
1 ล้ านล้ านบาท ช่วยสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กบั ประเทศเป็ นอย่างมากเพราะใช้ วตั ถุดิบในประเทศมากถึง 80% อีกทังยั
้ งเป็ น
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับคนจํานวนมากตลอดห่วงโซ่การผลิตจึงสามารถกระจายรายได้ ให้ กบั คนในประเทศเป็ นวง
กว้ าง ก่อให้ เกิดการจ้ างแรงงานในภาคการผลิตราว 1 ล้ านคนแล้ ว อีกทังยั
้ งเชื่อมโยงกับประชากรที่อยู่ในห่วงโซ่อปุ ทาน
ของกลุ่มสิ นค้ าเกษตรกว่า 30 ล้ านคน แต่ปัจจุบันอุตสาหกรรมอาหารมี ผลผลิตใช้ เพื่ อการบริ โภคภายในประเทศถึง
70% และส่งออกเพียง 30% โดยไทยมีส่วนแบ่งในตลาดโลกอยู่เพียง 2.3% จึงยังมีโอกาสอีกมากที่จะขยายการส่งออก
เพิ่มมากขึ ้น
“วันนี ้ทิศทางเศรษฐกิจโลกเอื ้ออํานวยให้ เกิดโอกาสทางธุรกิจมากมาย แต่ขณะเดียวกันการแข่งขันก็ทวีความ
รุ นแรงขึ ้น EXIM BANK จึงพร้ อมจับมือกับภาครัฐและเอกชนสนับสนุนให้ ผ้ ูประกอบการไทยขยายส่วนแบ่งในตลาดโลก
ได้ มากขึ ้น ทังในตลาดการค้
้
าเดิมและตลาดใหม่ โดยใช้ ศกั ยภาพของผู้ประกอบการไทยและประเทศไทยเป็ นจุดแข็งที่
จะสร้ างความเข้ มแข็งของภาคการผลิตและการค้ าระหว่างประเทศตลอดห่วงโซ่อปุ ทาน” นายพิศิษฐ์ กล่าว

7 มิถนุ ายน 2561
ส่วนสื่อสารองค์กร ฝ่ ายเลขานุการและสื่อสารองค์กร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ท่ สี ่ วนสื่อสารองค์ กร ฝ่ ายเลขานุการและสื่อสารองค์ กร EXIM BANK สํานักงานใหญ่
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