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การใชจา ย การลงทุน
ดอกเบีย้ นโยบาย และ
อัตราแลกเปลีย่ น
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ดัชนีความเช�อมัน่
และดัชนีราคา

ปจจัยทีม่ ผี ลตอ
เศรษฐกิจไทย
ไตรมาส 1 ป 2562
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การเติบโตของเศรษฐกิจไทย ไตรมาส 1/2562 อยูที่รอยละ 2.8
โครงสรางระบบเศรษฐกิจไทย
ภาคการเกษตร

9%

ภาคการผลิต

ภาคอสังหาฯ

33%

13%

ภาคการคา

ภาคบริการ

18%

27%

อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทย
(GDP Growth)

ไตรมาสที่ 1 ของป 2562 ขยายตัวรอยละ 2.8 ต่ำกวาไตรมาสกอนหนา ซึ่งอยูที่รอยละ 3.6 ประมาณการเติบโตทั้งป 2562 อยูที่ระหวาง
รอยละ 3.3-3.8 ทั้งนี้ โครงสรางเศรษฐกิจไทย แบงตามสัดสวนผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศเปน 5 ดาน ไดแก ภาคการผลิต คิดเปน
รอยละ 33 ภาคบริการ รอยละ 27 ภาคการคา รอยละ 18 ภาคอสังหาริมทรัพย รอยละ 13 และภาคเกษตร รอยละ 9 ภาคอสังหาริมทรัพย
รอยละ 13 และภาคเกษตร รอยละ 9

ภาคเกษตร / อุตสาหกรรมเกษตร

ภาคอุตสาหกรรม

ภาคธุรกิจบริการ

ขยายตั ว ตามการเพิ ่ ม ขึ ้ น ของผลผลิ ต สิ น ค า
เกษตรสำคัญ โดยดัชนีผลผลิตสินคาเกษตรขยายตัว
ทีร่ อ ยละ 0.4 จากขาวเปลือก (+6.6%) ขาวโพด
เลี้ยงสัตว (+21.5%) ผลไม (+3.5%) เปนตน
อยางไรก็ดี ดัชนีราคาสินคาเกษตร ปรับตัวลดลง
รอยละ 0.7 ตามการลดลงของราคาสินคาเกษตร
สำคัญ อาทิ ออย ปาลมน้ำมัน และยางพารา
ส ว นสิ น ค า เกษตรที ่ ม ี ร าคาสู ง ขึ ้ น เช น สุ ก ร
ขาวเปลือก ไขไก ไกเนือ้ เปนตน ทัง้ นี้ ดัชนีรายได
เกษตรกร ลดลงที่รอยละ 0.3

ภาคการผลิตขยายตัวรอยละ 0.6 ชะลอตัวจาก
รอยละ 3.5 ในไตรมาสกอนหนา ตามการสงออก
สินคาอุตสาหกรรมที่ลดลง โดยดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรมเพื่อการสงออก ลดลงรอยละ 4.4
ดั ช นี ผ ลผลิ ต อุ ต สาหกรรมเพื ่ อ การบริ โ ภคใน
ประเทศ ลดลงรอยละ 1.0 ขณะที่อัตราการใช
กำลังการผลิตเฉลี่ยอยูที่รอยละ 71.3 ลดลงจาก
รอยละ 72.9 ในไตรมาสกอนหนา โดยสินคาที่มี
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเพิม่ ขึน้ ไดแก ยานยนต
(+4.6%) ผลิตภัณฑปโ ตรเลียม (+2.2%) เครือ่ งจักร
(+5.4%) สวนสินคาทีม่ ดี ชั นีผลผลิต อุตสาหกรรม
ลดลง ไดแก คอมพิวเตอร (-15.2%) เหล็กกลา
และผลิตภัณฑ (-11.3%) และผลิตภัณฑยาง
(-6.5%) เปนตน

ภาคธุรกิจบริการ ไตรมาสที่ 1 ของป 2562 สาขาบริการที่ขยายตัว ไดแก สาขาที่พักแรม และ
บริการดานอาหาร ขยายตัวรอยละ 4.9 จากจำนวนนักทองเที่ยว และรายรับจากการทองเที่ยว
ที่เพิ่มสูงขึ้น สาขาการขายสง ขายปลึก การซอมยานยนตและจักรยานยนต ชะลอตัวลงตามการ
ใชจายภาคครัวเรือนที่ลดลง โดยขยายตัวอยูที่ 6.8 ลดลงจากรอยละ 7.5 ในไตรมาสกอนหนา
สาขาการขนสงและสถานทีเ่ ก็บสินคา ชะลอตัวลงทีร่ อ ยละ 3.4 จากรอยละ 5.4 ในไตรมาสกอนหนา
โดยการชะลอตัวมาจากการขนสงทางบกและทางอากาศ สวนบริการทีเ่ ก็บสินคา บริการไปรษณีย
และรับสงเอกสาร ขยายตัวเพิ่มขึ้น สาขาไฟฟา กาซ และระบบปรับอากาศ ขยายตัวเรงขึ้นที่
รอยละ 5.4 จากรอยละ 5.0 ในไตรมาสกอนหนา จากความตองการใชไฟฟาที่เพิ่มมากขึ้นตาม
อุณหภูมทิ ส่ี งู ขึน้ สาขาการกอสราง ชะลอตัวลงทีร่ อ ยละ 3.0 จากรอยละ 3.4 ในไตรมาสกอนหนา
ดยลดลงจากการกอสรางภาคเอกชน แตยังเพิ่มขึ้นจากการกอสรางภาครัฐ

https://www.facebook.com/TPSO.MOC

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา
กระทรวงพาณิชย

@TPSO.Tradeinsights

https://www.tpso.moc.go.th

หนา

1

การสงออกไตรมาส 1/2562

หดตัวรอยละ 1.6

การสงออกสินคา

การนำเขาสินคา

ไตรมาสที่ 1 ป 2562 หดตัวทีร่ อ ยละ 1.6 จากรอยละ 2.0
ในไตรมาสกอนหนา แบงเปนการหดตัวของสินคาเกษตร
รอยละ 20 อาทิ ขาว (-10.1%) ยางพารา (-8.9%) มันสำปะหลัง (-14.2%) และน้ำตาลทราย (-16.5%) และ
การหดตัวของสินคาอุตสาหกรรมทีร่ อ ยละ 1.5 เชน แผงวงจรไฟฟา (-10.7%)
เครือ่ งจักรและอุปกรณ (-2.9%) และรถยนตนง่ั (-8.4%) สวนสินคาทีย่ งั ขยายตัว
ไดดี ไดแก รถกระบะและรถบรรทุก (+6.8%) และผลิตภัณฑยาง (+4.8%)
หากพิจารณารายตลาด พบวา ตลาดสำคัญ อาทิ จีน ญีป่ นุ สหภาพยุโรป (15)
อาเซียน (5) เปนตน ปรับตัวลดลง ในขณะทีต่ ลาดสหรัฐฯ และกลุม ประเทศ CLMV ขยายตัว

การนำเขาสินคา ปรับตัวลดลง ตามปริมาณการนำเขา
ทีล่ ดลงรอยละ 3.0 มาจากการลดลงของปริมาณการนำเขาสินคา
ทุนและวัตถุดบิ สินคาขัน้ กลาง และสินคาอุปโภคบริโภค
รอยละ 9.0 รอยละ 0.4 และรอยละ 1.4 ตามลำดับ ทัง้ นี้
สงผลใหดลุ การคาเกินดุลอยูท ่ี 6.8 พันลานดอลลารสหรัฐ สูงกวาไตรมาสกอนหนา
ซึ่งอยูที่ 4.4 พันลานดอลลารสหรัฐ

การบริโภคในประเทศ
การบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวรอยละ 4.6 ชะลอตัวจากรอยละ 5.4 ในไตรมาสกอนหนา โดยมีปจจัยสนับสนุนจากฐานรายไดและการจางงานที่ขยายตัวตอเนื่อง
อัตราเงินเฟอทีอ่ ยูใ นระดับต่ำ การมีมาตรการดูแลผูม รี ายไดนอ ยของภาครัฐ และการปรับตัวเพิม่ ขึน้ ของความเชือ่ มัน่ ผูบ ริโภค คาดวาทัง้ ป 2562 จะขยายตัวรอยละ 4.2

การลงทุน
การลงทุนของภาคเอกชน ยังคงขยายตัวที่รอยละ 4.4 จากรอยละ 5.5 ในไตรมาสกอนหนา ตามการเพิ่มขึ้นของการลงทุนเครื่องจักรและการกอสราง คาดวา
ทั้งป 2562 จะขยายตัวรอยละ 4.5 | การลงทุนของภาครัฐ หดตัวที่รอยละ 0.1 เทากับไตรมาสกอนหนา เนื่องจากการลงทุนของรัฐวิสาหกิจที่ลดลงรอยละ 1.4
คาดวาทัง้ ป 2562จะขยายตัวอยูท ร่ี อ ยละ 4.5 | การลงทุนทางตรงของตางชาติ (FDI) ไตรมาสแรกของป 2562 ขยายตัวรอยละ 0 ลดลงจากไตรมาสกอนหนา
ที่อยูที่รอยละ 3.1 เนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และการยายฐานการผลิตไปยังประเทศ เพื่อนบาน ซึ่งมีคาแรงถูกกวาไทย ทั้งนี้ จีน เปนอันดับหนึ่ง
ในการขอรับการสงเสริมการลงทุน ทั้งในความรับผิดชอบของ BOI และการขอรับการสงเสริมในพื้นที่ EEC โดยการขอรับการสงเสริมการลงทุนในไตรมาสแรกนี้
มีจำนวนทั้งสิ้น 387 โครงการ เพิ่มขึ้นรอยละ 12 จาก ปกอนหนา โดยเปนนักลงทุนไทยรอยละ 30 นักลงทุนตางชาติรอยละ 40 และเปนการรวมลงทุนรอยละ 30
ซึง่ หากวัดตามจำนวนโครงการ พบวาเปนการลงทุนอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอาหารมากทีส่ ดุ แตถา วัดจากมูลคา พบวาเปนอุตสาหกรรมเครือ่ งใชไฟฟา อิเล็กทรอนิกส
และอุปกรณโทรคมนาคมมากที่สุด

อัตราการวางงาน

ในไตรมาส 1 ป 2562 ทรงตัวอยูท ร่ี ะดับต่ำ ทีร่ อ ยละ 0.9 ซึง่ เปนอัตราการวางงานทีต่ ำ่ ทีส่ ดุ ในรอบ 13 ไตรมาส โดยมีผวู า งงานเฉลีย่ จำนวน 350,000 คน ทัง้ นี้ มีผมู งี านทำ
มากขึ้นจากแรงงานนอกภาคการเกษตร ซึ่งขยายตัวดีขึ้นรอยละ 3.2 ตอเนื่องมา 3 ไตรมาสติดตอกัน สวนแรงงานภาคการเกษตร มีการวางงานมากขึ้น สอดคลองกับ
การลดลงของปริมาณผลผลิตสินคาเกษตรบางรายการ เชน กุงขาวแวนนาไม และออย

อัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ในไตรมาสแรกของป 2562 ยังทรงตัวอยูที่รอยละ 1.75 เนื่องจากการดำเนินนโยบายทางการเงินในปจจุบันยังเอื้อตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และสอดคลองกับ
เปาหมายเงินเฟอ หากเทียบกับประเทศคูคาอื่นๆ พบวา ทั้งสหรัฐฯ จีน และสหภาพยุโรป คาดวาจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไวที่ระดับเดิมจนถึง ในขณะที่อินเดีย
มีแนวโนมลดอัตราดอกเบีย้ ลงรอยละ 0.25 เพือ่ กระตุน เศรษฐกิจในประเทศ สำหรับธนาคารพาณิชย คาดวาอัตราดอกเบีย้ เงินฝากจะปรับตัวสูงขึน้ ในขณะทีอ่ ตั ราดอกเบีย้
เงินกูทรงตัว ดานสินเชื่อภาคเอกชน คาดวาจะลดลงตามสาขาการผลิตและประกันภัยที่ชะลอตัวลง สวนสินเชื่อครัวเรือนจะขยายตัวตามสินเชื่อที่อยูอาศัย

อัตราแลกเปลี่ยน
ในขณะทีอ่ นิ เดีย มีแนวโนมลดอัตราดอกเบีย้ ลงรอยละ 0.25 เพือ่ กระตุน เศรษฐกิจในประเทศ สำหรับธนาคารพาณิชย คาดวาอัตราดอกเบีย้ เงินฝากจะปรับตัวสูงขึน้ ในขณะที่
อัตราดอกเบี้ยเงินกูทรงตัว ดานสินเชื่อภาคเอกชน คาดวาจะลดลงตามสาขาการผลิตและประกันภัยที่ชะลอตัวลง สวนสินเชื่อครัวเรือนจะขยายตัวตามสินเชื่อที่อยูอาศัย

https://www.facebook.com/TPSO.MOC

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา
กระทรวงพาณิชย

@TPSO.Tradeinsights

https://www.tpso.moc.go.th

หนา

2

ราคาน้ำมัน
ราคาน้ำมัน ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก (เฉลีย่ 4 ตลาด ไดแก ดูไบ เบรนท โอมาน และเวสตเท็กซัส) ไตรมาสแรกของป 2562 เฉลีย่ อยูท ่ี 61.38 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล
ลดลงรอยละ 4.8 เมือ่ เทียบกับชวงเดียวกันของปกอ น และลดลงรอยละ 6.2 เมือ่ เทียบกับไตรมาสกอนหนา โดยมีสาเหตุมาจาก 2 ปจจัยหลัก ไดแก 1 ปริมาณน้ำมันดิบ
ของสหรัฐฯ และแคนาดา สูงขึ้นรอยละ 0.8 เมื่อเทียบกับปกอน และ 2 ความวิตกกังวลของนักลงทุนตอภาวะการคาโลกที่ชะลอตัว ทำใหมีความตองการน้ำมัน
ที่ลดลงตามไปดวย

ดัชนีราคา

ดัชนีความเช�อมั่น
หากพิจารณาถึง “ดัชนีความเชื่อมั่น” ในไตรมาส 1 ป 2562 ที่จัดทำโดย
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา (สนค.) กระทรวงพาณิชย พบวาดัชนี
ความเชือ่ มัน่ ของนักธุรกิจภาคการสงออก ปรับตัวสูงขึน้ เล็กนอยเมือ่ เทียบกับไตรมาส
ทีผ่ า นมา จากสัญญาณความตองการสินคาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร
ที่เพิ่มมากขึ้นจากประเทศคูคา อยางไรก็ดี คาดัชนียังอยูในระดับที่ยัง “ไมมี
ความเชื่อมั่นตอภาวะเศรษฐกิจ” เปนผลจากการแข็งคาของเงินบาท สงผลตอ
สภาพคลองทางการเงิน และไมสามารถควบคุมตนทุนการนำเขาวัตถุดบิ ได สอดคลอง
กับภาพรวมการสงออกในไตรมาส 1/2562 ที่ชะลอตัวลงตามแนวโนมการคาโลก
และอุปสงคของประเทศคูค า สำคัญ ประกอบกับความเสีย่ งในตลาดสินเชือ่ จีนจาก
การผิดนัดชำระหนีข้ องเอกชน ซึง่ กระทบตอความเชือ่ มัน่ และสรางความกดดันตอ
ระบบเศรษฐกิจ
สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภค ในไตรมาส 1 ป 2562 ปรับตัวสูงขึ้น
เมือ่ เทียบกับไตรมาสทีผ่ า นมา โดยดัชนีฯ ยังอยูใ นระดับทีผ่ บู ริโภค “มีความเชือ่ มัน่ ”
ตอภาวะเศรษฐกิจ สะทอนใหเห็นวาสถานการณเศรษฐกิจไทยในมุมมองผูบริโภค
มีแนวโนมที่ดีขึ้น ซึ่งจะสงผลใหผูบริโภคตัดสินใจใชจายเงินเพื่อตอบสนองความ
ตองการของตนเองมากขึ้น และจะเปนปจจัยสนับสนุนใหเศรษฐกิจในประเทศ
ขับเคลื่อนไปไดอยางไมฝดเคือง

สำหรับสถานการณดา นราคาสินคาในประเทศ สนค. ไดประเมินสภาวะราคา
สินคาและบริการแตละเดือน ผานการจัดทำดัขนีราคาสินคาและบริการ ประกอบดวย
1 ดัชนีราคาผูบริโภค หรืออัตราเงินเฟอ 2 ดัชนีราคาผูผลิต ซึ่งแสดงถึงระดับ
ราคาสินคาทีน่ ำมาผลิตในภาคสวนตางๆ 3 ดัชนีราคาวัสดุกอ สราง และ 4 ดัชนี
ราคาสินคานำเขาสงออก ในชวงไตรมาสที่ 1 ของป 2562 (ม.ค. - มี.ค. 2562)
อัตราเงินเฟอทั่วไป เฉลี่ยอยูที่รอยละ 0.7 เปนการขยายตัวที่ชะลอตัวลง
เล็กนอยเมือ่ เทียบกับไตรมาสกอนหนาซึง่ อยูท ร่ี อ ยละ 0.8 เปนผลมาจากราคาน้ำมัน
เชื้อเพลิงที่ชะลอตัวลง ตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก สงผลใหดัชนีราคาในกลุม
พลังงานปรับตัวลดลง โดยอัตราเงินเฟอพื้นฐาน มีคาเฉลี่ยอยูที่รอยละ 0.62
เปนการขยายตัวแบบชะลอตัวลงเชนกัน ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชยกำหนดกรอบ
คาดการณเงินเฟอทั่วไปในป 2562 อยูระหวางรอยละ 0.7-1.7
ดัชนีราคาผูผลิต ในไตรมาส 1 ป 2562 ปรับตัวลดลงเฉลี่ยรอยละ 0.4
เมือ่ เทียบกับไตรมาสกอนหนา เปนผลมาจากดัชนีราคาหมวดผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม
ทีป่ รับตัวลดลง จากราคาสินคากลุม น้ำมันเชือ้ เพลิง ในขณะทีร่ าคาสินคาในหมวด
ผลผลิตเกษตรกรรมปรับตัวสูงขึ้นจากราคาสัตวมีชีวิตและผลิตภัณฑ รวมทั้ง
ผลผลิตทางการเกษตรเปนที่ตองการของตลาดมากขึ้นอยางตอเนื่อง
ดัชนีราคาวัสดุกอ สราง ในไตรมาส 1 ป 2562 ปรับตัวลดลงเฉลีย่ รอยละ 0.1
เปนการชะลอตัวลง จากไตรมาสกอนหนาทีม่ กี ารขยายตัวเฉลีย่ รอยละ 1.0 เปนผลมาจาก
การลดลงของดัชนีราคาในหมวดเหล็กและผลิตภัณฑเหล็ก เนือ่ งจากมีการแขงขันกันสูง
ดัชนีราคาสินคาสงออก ไตรมาส 1 ป 2562 ปรับตัวเพิม่ ขึน้ เฉลีย่ รอยละ 0.4
ซึ่งชะลอตัวลงจากไตรมาสที่ผานมา โดยหมวดสินคาที่มีการขยายตัวลดลง ไดแก
หมวดสินคาอุตสาหกรรมการเกษตร ทัง้ นี้ คาดวาในชวงครึง่ ปหลังนาจะยังคงปรับตัวสูงขึน้
เล็กนอยตามทิศทางราคาน้ำมันดิบตลาดโลกทีม่ แี นวโนมเพิม่ สูงขึน้ โดยมีปจ จัยภายนอก
ทีอ่ าจสงผลกระทบอยางหลีกเลีย่ งไมได อาทิ แนวโนมการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก
มาตรการกีดกันทางการคา ความไมแนนอนของสงครามการคา และกรณี Brexit
นอกจากนี้ ราคาสินคาเกษตรบางรายการทีอ่ ยูใ นระดับต่ำ เนือ่ งจากประสบปญหา
สินคาลนตลาด และมีการแขงขันรุนแรงจากประเทศคูแ ขง อาจสงผลตอทิศทางราคาสินคา
สงออกของไทยได สำหรับดัชนีราคานำเขา ปรับตัวเพิม่ ขึน้ เฉลีย่ รอยละ 0.2 ซึง่ ชะลอตัว
ลงจากไตรมาสทีผ่ า นมา เปนผลจากการปรับลดลงของราคาสินคาในหมวดยานพาหนะ
และอุปกรณการขนสง และหมวดสินคาอุปโภคบริโภค ทัง้ นี้ คาดวาในชวงครึง่ ปหลัง
ของป 2562 จะยังไดรบั แรงกดดันจากราคาสินคานำเขาหลัก คือน้ำมันดิบ ซึง่ คาดวา
จะมีความผันผวนสูง อันจะสงผลกระทบตอราคาสินคานำเขาทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง เชน เคมีภณ
ั ฑ
เม็ดพลาสติก และผลิตภัณฑทำจากพลาสติก เปนตน
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ปจจัยสำคัญที่มีผลตอ

เศรษฐกิจไทย ไตรมาส 1/2562
การแข็งคาของคาเงินบาท เปนปจจัยสำคัญทีส่ ง ผลกระทบตอเศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกของป 2562
ซึ่งเปนผลพวงหนึ่งจากภาวะสงครามการคาระหวางสหรัฐฯ กับจีน สงผลใหสินคาไทยซึ่งเปน
สวนหนึง่ ในหวงโซอปุ ทาน โดยเฉพาะสินคาอิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอรและสวนประกอบ และ
เม็ดพลาสติก มีตวั เลขการสงออกทีห่ ดตัวอยางเห็นไดชดั นอกจากนยังสงผลใหเกิดปญหาเงินทุน
ตางชาติไหลเขามาในตลาดตราสารหนี้ระยะสั้นของไทยมากขึ้น จากการที่เศรษฐกิจสหรัฐฯ
มีภาวะชะลอตัว ธนาคารกลางสหรัฐฯ ไมปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ นโยบาย สงผลใหนกั ลงทุนเคลือ่ นยาย
เงินทุนมายังประเทศทีม่ เี สถียรภาพทางการเงิน และประเทศไทยคือหนึง่ ในแหลงพักเงินในชวงระหวาง
ความขัดแยงระหวางสองประเทศมหาอำนาจตลอดระยะเวลา 1 ปที่ผานมา ซึ่งสะทอนออกมา
ใหเห็นในรูปของการแข็งคาของคาเงินบาทอยางตอเนือ่ ง ผูส ง ออกตองประสบปญหาดานราคาสินคา
ทีม่ กี ารแขงขันกันสูง โดยเฉพาะสินคาเกษตร เชน ขาว ยางพารา มันสำปะหลัง และอาหารทะเล เปนตน
การพัฒนาศักยภาพดานเศรษฐกิจของประเทศเพ�อนบาน เปนอีกหนึง่ ปจจัยทีส่ ง ผลกระทบตอ
เศรษฐกิจไทย ทัง้ การเติบโตของรายไดชนชัน้ กลางของประเทศในภูมภิ าคอาเซียน ทำใหมกี ารเพิม่ ขึน้
ของกำลังซือ้ สินคาและบริการ ความพรอมดานสาธารณูปโภคพืน้ ฐานสำหรับการเปนฐานการผลิต
ในอุตสาหกรรมทีม่ ศี กั ยภาพ เชน การทีบ่ ริษทั ผลิตรถยนตของญีป่ นุ เลือก อินโดนิเซียเปนฐานการผลิต
รถยนตไฟฟา เพราะมองวาเปนตลาดขนาดใหญและภาครัฐพรอมทีจ่ ะใหการสนับสนุนอยางเต็มที่ เปนตน
นอกจากนี้ การทีป่ ระเทศในอาเซียน อาทิ เวียดนามและสิงคโปร ตางบรรลุขอ ตกลงทางการคากับ
สหภาพยุโรป ทำใหเปนแรงกระตุน ใหเกิดการผลิตและการสงออกสินคามากขึน้ ซึง่ จะสงผลโดยตรง
ตอความสามารถทางการแขงขันในตลาดยุโรปของไทย
กำลังซือ้ จากนักทองเทีย่ วจีนลดลง สะทอนจากจำนวนนักทองเทีย่ วจากจีนทีล่ ดลงประมาณ
รอยละ 1.72 ในไตรมาสแรก ของป 2562 และรายไดจากนักทองเทีย่ วจีนทีม่ รี ายไดตอ หัวสูงสุด
ลดลงรอยละ 1.82 สวนหนึ่งเปนเพราะพิษจากสงครามการคาที่กระทบตอกำลังซื้อของคนจีน
อีกสวนหนึง่ คือการทองเทีย่ วของประเทศเพือ่ นบานในภูมภิ าคอาเซียนเริม่ เปนทีส่ นใจของนักทองเทีย่ ว
ชาวจีนมากขึ้น โดยเฉพาะกัมพูชาและเวียดนามที่มีสถานที่อันอุดมไปดวยธรรมชาติที่สมบูรณ
รวมทั้ง ปจจัยเรื่องการที่คาเงินหยวนออนคา สงผลใหการทองเที่ยวของคนจีนมีตนทุนสูงขึ้น
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