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การเคอน

จดหมายแจ้งผู้อ่าน
เรียน ผูอ
้ า
่ น:
รายงานเศรษฐกิจทีไ่ ด ้จัดส่งมาพร ้อมกับจดหมายฉบับนี้เป็ นรายงานทีจ
่ ัดทําขึน
้
โดยศู น ย์ ว ิจั ย เศรษ ฐกิจ และธุ ร กิจ ของธนาคารไท ยพ าณิ ชย์ โดยบริษั ท
หลั ก ทรั พ ย์ ไทยพาณิ ช ย์ จํ า กั ด (SCBS) ได ร้ ั บ อนุ ญ าตจากธนาคารไทย
พาณิชย์ให ้เผยแพร่รายงานฉบับนี้แก่ลูกค ้าของบริษัท ทัง้ นี้ บริษัทหลักทรัพย์
ไทยพาณิชย์ จํ ากัด ได ้พิจารณาดูรายงานฉบั บนี้แล ้ว และเห็ นด ้วยกับเนื้อหา
ของรายงาน
SCBS เผยแพร่รายงานเศรษฐกิจฉบับนี้ในนามของบริษัทเพือ
่ เป็ นการเผยแพร่
ข ้อมูลเป็ นการทั่วไปเท่านัน
้
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด

EIC ประเมินส่งออกฟื้นตัวแข็งแกร่ง ทำให้คำดว่ำทั้งปี 2021 มูลค่ ำ
ส่งออกมีแนวโน้มขยำยตัวในช่วง 6-8% มำกกว่ำคำดกำรณ์เดิมที่ 4%
23 กุมภาพันธ์ 2021

มูลค่ำส่งออกเดือนมกรำคม 2021 ขยำยตัวเล็กน้อยที่ 0.3%YOY หลังจำกขยำยตัว 4.7%YOY
ในเดือนธันวำคม 2020 แต่หำกหักทองคำ กำรส่งออกในเดือนมกรำคมจะขยำยตัวเร่งขึ้นเป็น
6.3%YOY
หลำยสินค้ำส่งออกสำคัญของไทยมีกำรขยำยตัวดีต่อเนื่อง โดยเฉพำะสินค้ำเกษตรและสินค้ำ
อุตสำหกรรม เช่น ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง , ผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งและแห้ง , รถยนต์และ
ส่วนประกอบ, เครื่องใช้ ไฟฟ้ำ, เคมีภัณฑ์และพลำสติก, ผลิตภัณฑ์ยำง, เครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ และแผงวงจรไฟฟ้ำ
กำรส่งออกที่ฟื้นตัวเร็วกว่ำคำดในช่วงหลัง ประกอบกับทิศทำงกำรฟื้นตัวของกำรส่งออก
ในหลำยประเทศทั่วโลก ท ำให้มีควำมเป็นไปได้สูงที่มูลค่ำส่งออกทั้งปี 2021 จะขยำยตัวได้
มำกกว่ำที่เคยคำดไว้ที่ 4.0% โดยมีแนวโน้มขยำยตัวในช่วง 6-8%

Key points
มูลค่ำส่งออกเดือนมกรำคม 2021 ขยำยตัวเล็กน้อยที่ 0.3%YOY หลังจากขยายตัว 4.7%YOY ในเดือน
ธันวาคม 2020 แต่หากหักทองคา การส่งออกจะขยายตัวเร่งขึ้นเป็น 6.3%YOY นับเป็นการขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่
2 หลังจากภาคการส่งออกได้รับผลกระทบหนักจากมาตรการปิดเมืองทั่วโลกในช่วงไตรมาสที่ 2/2020

ด้ำนกำรส่งออกรำยสินค้ำ พบว่ำสินค้ำส่งออกสำคัญของไทยขยำยตัวดีต่อเนื่อง โดยเฉพำะสินค้ำ
เกษตร และสินค้ำอุตสำหกรรม
• การส่งออกสินค้าเกษตรขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 ที่ 9.6%YOY หลังจากขยายตัว 10.7%YOY ในเดือน
ก่อนหน้า โดยสินค้าเกษตรสาคัญที่ขยายตัว ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มันสาปะหลัง (50.5%YOY) สุกรสดแช่เย็นแช่
แข็ง (38.5%YOY) และผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งและแห้ง (77.9%YOY) อย่างไรก็ดี การส่งออกข้าวยังหดตั วที่
-15.9%YOY จากราคาข้าวไทยที่ปรับตัวสูงขึ้น และคุณภาพข้าวที่ใกล้เคียงกับประเทศคู่แข่ง
• การส่งออกสินค้า อุตสาหกรรมโดยรวมขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 ที่ 0.9%YOY และหากหักทองคา
การส่งออกอุตสาหกรรมจะขยายตัวสูงขึ้นเป็น 8.4%YOY โดยสินค้าสาคัญที่มีการฟื้นตัว ได้แก่ รถยนต์และ
ส่วนประกอบ (25.7%YOY) เครื่องใช้ไฟฟ้า (10.4%), เคมีภัณฑ์และพลาสติก (5.7%YOY), ผลิตภัณฑ์ยาง
(21.9%YOY) เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ (9.2%YOY) และแผงวงจรไฟฟ้า (12.6%YOY)
• สินค้าส่งออกที่เกี่ยวข้องกับอาหาร การอยู่อาศัยและทางานที่บ้าน และการป้องกันมีการขยายตัวได้ต่อเนื่อง
ได้แก่ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป (5.4%YOY) ผลไม้กระป๋องและแปรรูป (3.1%YOY) สิ่งปรุงรสอาหาร

(3.8%YOY) ตู ้ เ ย็ น ตู ้ แ ช่ แ ข็ ง และส่ ว นประกอบ (15.7%YOY) เครื ่ อ งซั ก ผ้ าและส่ ว นประกอบ (49.6%YOY)
เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน (12.4%YOY) เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ (15.4%YOY) และถุงมือยาง (200.5%YOY)
• อย่างไรก็ดี การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 9 ที่ -3.2%YOY หลังจากหดตัว
-7.5%YOY ในเดื อ นก่ อ นหน้ า โดยสิ น ค้ าส าคั ญ ที ่ ห ดตั ว ได้ แ ก่ เครื ่ อ งดื ่ ม ที ่ ม ี แ อลกอฮอล์ (-21.8%YOY)
และน้าตาลทราย (-48.1%YOY) เช่นเดียวกับการส่งออกน้ามันสาเร็จรูปทีห่ ดตัวที่ -26.0%YOY โดยตลาดหลัก
ที่หดตัว ได้แก่ กัมพูชา (-20.8%YOY) สิงคโปร์ (-33.1%YOY) และลาว (-24.0%YOY)

รูปที่ 1 : สินค้ำส่งออกสำคัญของไทยขยำยตัวดีต่อเนื่อง โดยเฉพำะสินค้ำเกษตร และสินค้ำอุตสำหกรรม

หมายเหตุ : *การส่งออกไปสหรัฐฯ ไม่รวมการส่งกลับอาวุธในปี 2019 และ 2020
ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์

รูปที่ 2 : สินค้ำสำคัญที่เป็นปัจจัยบวกและลบต่อกำรส่งออกในเดือนมกรำคม 2021

ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์

ด้ำนกำรส่งออกรำยตลำด ส่งออกไปสหรัฐฯ ยังขยำยตัวดี ส่งออกไปจีน ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และ
CLMV มีสัญญำณฟื้นตัว อย่ำงไรก็ดี กำรส่งออกไปสหภำพยุโรป 15 ยังหดตัวต่อเนื่อง และส่งออก
ไปอำเซียน 5 พลิกกลับไปหดตัวอีกครั้ง
• การส่งออกไปตลาดสหรัฐฯ ขยายตัว ชะลอลงเล็กน้อยที่ 12.4%YOY หลังจากขยายตัว 15.7%YOY ในเดือน
ก่ อ นหน้ า โดยสิ น ค้ าส าคั ญ ที ่ข ยายตั ว ได้ แ ก่ อุ ป กรณ์ ก ึ่ งตั วน า ทรานซิ ส เตอร์ และไดโอด (6.7%YOY)
ผลิตภัณฑ์ยาง (27.4%YOY) และรถยนต์และส่วนประกอบ (34.2%YOY)
• การส่งออกไปจีนกลับมาขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 ที่ 9.9%YOY หลังจากขยายตัว 7.2%YOY ในเดือน
ก่อนหน้า โดยสินค้าสาคัญที่ขยายตัว อาทิ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ (33.9%YOY) ผลไม้สด
แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง (148.3%YOY) ผลิตภัณฑ์มันสาปะหลัง (107.5%YOY) และเคมีภัณฑ์ (13.0%YOY)
• การส่งออกไปตลาด CLMV พลิกกลับมาขยายตัวที่ 3.8%YOY หลังจากหดตัวติดต่อกัน 9 เดือน โดยการ
ส่งออกไปเวียดนามขยายตัวถึง 20.1%YOY ทั้งนี้สินค้าส าคัญที่ขยายตัวในตลาด CLMV ได้แก่ รถยนต์และ
ส่วนประกอบ (6.2%YOY) เม็ดพลาสติก (40.5%YOY) และน้าตาลทราย (42.4%YOY) เป็นต้น
• การส่งออกไปตลาดญี่ปุ่นขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 ที่ 7.4%YOY หลังจากขยายตัว 14.8%YOY ในเดือน
ก่ อ นหน้ า โดยสิ น ค้ าส าคัญ ที ่ขยายตัว ประกอบด้ วย รถยนต์ และส่ วนประกอบ (77.8%YOY) เคมีภัณฑ์
(80.8%YOY) และเครื่องจักรกลและส่วนประกอบ (5.4%YOY)
• การส่งออกไปออสเตรเลียขยายตัว เร่งขึ้นที่ 30.0%YOY หลังจากขยายตัว 15.3%YOY ในเดือนก่อนหน้า
สินค้าหลักที่ขยายตัว ได้แก่ รถยนต์และส่วนประกอบ (48.7%YOY) อัญมณีและเครื่องประดับ (88.8%YOY)
และเครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ (12.8%YOY)
• การส่งออกไปตลาดตะวันออกกลางขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 ที่ 13.1%YOY สินค้าสาคัญที่ขยายตัว
อาทิ รถยนต์และส่วนประกอบ (50.9%YOY) ผลิตภัณฑ์ยาง (41.4%YOY) และอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป
(14.9%YOY)
• อย่างไรก็ดี การส่งออกไปสหภาพยุโรป 15 หดตัว ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 11 ที่ -5.4%YOY หลังจากหดตัว
-2.4%YOY ในเดือนก่อนหน้า สินค้าสาคัญที่หดตัว อาทิ รถยนต์และส่วนประกอบ (-0.5%YOY) อัญมณีและ
เครื่องประดับ (-45.6%YOY) และแผงวงจรไฟฟ้า (-11.5%YOY)
• การส่งออกไปตลาดอาเซียน 5 พลิกกลับมาหดตัวที่ -11.0%YOY หลังจากขยายตัว 0.8%YOY ในเดือนก่อนหน้า
สินค้าสาคัญที่หดตัว ประกอบด้วย น้ามันสาเร็จรูป (-41.5%YOY) และเคมีภัณฑ์ (-8.4%YOY)

ด้ำนมูลค่ำนำเข้ำในเดือนมกรำคม 2021 พลิกกลับมำหดตัวที่ -5.2%YOY หลังจากขยายตัว 3.6%YOY ในเดือน
ธันวาคม 2020 โดยการนาเข้าสินค้าในเกือบทุกหมวดกลับมาหดตัว ได้แก่ สินค้าทุน (-10.6%YOY) สินค้าอุปโภคบริโภค
(-2.8%YOY) ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง (-6.9%YOY) และสินค้าเชื้อเพลิง (-30.1%YOY) ซึ่งส่วนหนึ่งมาจาก
ปัจจัยฐานสูงในปีก่อนหน้าที่โรงกลั่นนา้ มันกลับมาเปิดทาการอีกครั้ง อย่างไรก็ดี การนาเข้าสินค้าวัตถุดิบและกึ่งสาเร็จรูป
ขยายตัวที่ 10.0%YOY แต่หากหักทองค า การน าเข้าสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส าเร็จรูปจะหดตัวเล็กน้อยที่ -1.3%YOY
ทั้งนี้ดุลการค้าในเดือนมกราคมขาดดุลที่ 202.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

Implication
กำรส่งออกในช่วงหลังมีกำรฟื้นตัวที่แข็งแกร่ง นับเป็นกำรฟื้นตัวที่ดีกว่ำคำด ทำให้มีควำมเป็นไปได้สูง
ที่มูลค่ำส่งออกทั้งปี 2021 จะขยำยตัวได้ในช่วง 6-8% มำกกว่ำที่เคยคำดไว้ที่ 4.0% โดยจากกราฟทาง
ด้านขวาล่างของรูปที่ 3 จะเห็นได้ว่า มูลค่าการส่งออกในช่วง 2 เดือนท้าย (ธ.ค. 20 - ม.ค. 21) ทั้งในแบบที่รวมทองคา
และไม่รวมทองคา ได้กลับมาเทียบเท่ามูลค่าการส่งออกในช่วงก่อนได้รับผลกระทบจาก COVID-19 แล้ว โดยเฉพาะการ
ส่งออกไม่รวมทองที่มูลค่าในเดือนมกราคมได้กลับมาสูงกว่าช่วงก่อน COVID-19 แล้ว ซึ่งนับเป็นการฟื้นตัวที่เร็วกว่าที่
เคยคาดไว้ เช่นเดียวกับทิศทางการส่งออกของหลายประเทศสาคัญทั่วโลก (รูปที่ 3 ซ้าย) ที่มีการขยายตัวต่อเนื่องในช่วง
หลัง สะท้อนว่าทิศทางการค้าโลกได้เริ่มฟื้นตัวอย่างชัดเจนแล้ว นอกจากนี้ หากพิจารณา Manufacturing PMI ของโลก
และของหลายประเทศ รวมถึง Global Manufacturing PMI : New export orders (รูปที่ 3 ขวาบน) ก็พบว่ายังมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยอาจจะชะลอลงบ้างในช่วงเดือนมกราคมที่น่าจะได้รับผลกระทบจากการกลับมาระบาดอีก
ระลอกของ COVID-19 แต่ดัชนีส่วนใหญ่ของหลายประเทศก็ยังยืนอยู่เหนือระดับ 50 ซึ่งสะท้อนมุมมองที่ดีต่อการ
ส่งออกในระยะสั้น ขณะที่ในระยะถัดไป คาดว่าการส่งออกของไทยมีแนวโน้มฟื้นตัว ต่อเนื่องตามทิศทางเศรษฐกิจโลกที่
จะปรับดีขึ้นจากการฉีดวัคซีนอย่างแพร่หลายจนหลายประเทศได้ภาวะภูมิคมุ้ กันหมู่ (herd immunity) โดยเฉพาะในช่วง
ครึ่งหลังของปีนี้

รูปที่ 3 : กำรส่งออกในช่วงหลังมีกำรฟื้นตัวที่ดีกว่ำคำด ขณะที่ข้อมูล PMI ของหลำยประเทศยังอยู่
เหนือระดับ 50 สะท้อนมุมมองที่ดีต่อกำรส่งออกโลกในระยะสั้น
(Manufacturing PMI)
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หมายเหตุ : การขยายตัวของมูลค่าส่งออกในเดือนมกราคม ส่วนหนึ่งเป็นผลจากผลของปัจจัยฐานตา่ ในปีกอ่ นที่ตรุษจีนอยู่ในช่วงเดือนมกราคม
ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์และ CEIC

อย่ำงไรก็ดี กำรฟื้นตัวของกำรส่งออกไทยในปีนี้ยังคงมีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องจับตำ ซึ่งความเสี่ยงหลักต่อการ
ส่งออกประกอบด้วย 1) ปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ และอัตราค่าระวางเรือที่ยังสูงต่อเนื่อง ซึ่งล่าสุดคาดว่า
จะกดดันการส่งออกไทยอย่างน้อยในช่วงครึ่งแรกของปี 2021 2) ปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ยังไม่
สามารถควบคุมได้ รวมถึงความไม่สงบทางการเมืองในเมียนมาที่อาจส่งผลต่อการปิดด่านค้าชายแดนและอุปสงค์
สินค้าจากเมียนมา โดยจากข้อมูลล่าสุดในเดือนมกราคม 2021 ด่านค้าชายแดนไทย-เมียนมา เปิดอยู่เพียง 3 ด่านจาก

21 ด่าน และ 3) ค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มแข็งค่าเร็วกว่าคู่ค้าและคู่แข่ง ซึ่งจะกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันและ
ผลกาไรของผู้ส่งออก
บทวิเคราะห์จาก... https://www.scbeic.com/th/detail/product/7406
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