
 

 

   
 

 

 
 

 
   

 จีนเร่ิมต้นไตรมาสที่ 2/2560 ด้วยตัวเลขเศรษฐกิจที่ส่อแววชะลอตัวลง โดยเฉพาะภาคการผลิต อัน
อาจส่งผลท าให้การขยายตัวทางเศรษฐกจิเร่ิมแผ่วลงนับต่อจากนี ้ 

  ตัวเลขเศรษฐกิจจีนในเดือน เม.ย. 2560 บ่งชีถ้งึสัญญาณที่เร่ิมอ่อนแรงของภาคเศรษฐกิจ ดงัสะท้อนได้
จากผลผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ขยายตวัลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 6.5 (YoY) รวมถึงดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ในภาคการ
ผลติที่ลงสูร่ะดบัต ่าสดุในรอบกวา่ 6 เดือนนัน้ สง่สญัญาณวา่แนวโน้มกิจกรรมภาคการผลติในระยะข้างหน้าคงทยอย
ชะลอตวัลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเศรษฐกิจที่มีก าลงัการผลิตส่วนเกิน อนัเป็นผลมาจากความพยายามในการ
บริหารจดัการของภาครัฐ ไมว่า่จะเป็นถ่านหิน เหลก็กล้า รวมถึงอลมูิเนียมและซีเมนต์  
  นอกจากนี ้มุมมองต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์ของจีนซึ่งนับเป็นหน่ึงในแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลัก

ในช่วงไตรมาสที่ 1/2560 ที่ผ่านมา1 กน่็าจะเข้าสู่ทิศทางที่ชะลอลง โดยมีปัจจัยหลักมาจากนโยบายการเงิน
ที่เข้มงวดขึน้ของธนาคารกลางจีน โดยได้พยายามลดสดัสว่นการปลอ่ยสนิเช่ือเพื่อที่อยู่อาศยัต่อการปลอ่ยสินเช่ือ
รวมใหม่ (Mortgage loan to total incremental loan) ในปี 2560 นี ้ให้เหลือร้อยละ 30 จากร้อยละ 45 ในปี 25592 
ในช่วงต้นเดือน เม.ย. 2560 จนอาจส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน และอุปทานของ
อสงัหาริมทรัพย์ในระยะตอ่ไป  

                                                                                 
1 การลงทนุในภาคอสงัหาริมทรัพย์ของจีนยังคงเพิ่มขึน้ถึงร้อยละ 9.1 (YoY, YTD) ในเดือน มี.ค. 2560 ถึงแม้ว่ารัฐบาลจีนจะพยายามออกมาตรการควบคุมความร้อนแรงในช่วงไตรมาสที่ 
4/2559 โดยนกัลงทนุหนัไปลงทนุในหวัเมืองรองแทนหวัเมืองหลกัที่เร่ิมชะลอตวั โดยเฉพาะภาคกลางของจีนท่ีการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ขยายตวักว่าร้อยละ 14.7 (YoY, YTD) เมื่อเทียบกับ
ภาคตะวนัออกซึง่เป็นภมูิภาคที่กระจกุตวัของหวัเมืองหลกัที่ขยายตวัเพียงร้อยละ 7.9 (YoY, YTD) 
2 บนสมมติฐานท่ีว่า ปริมาณสนิเชื่อรวมที่เพิ่มขึน้ในปีนีจ้ะปรับขึน้ในระดบัใกล้เคียงกับปีที2่559 ที่ราว 12 ล้านล้านหยวน (ปี 2559 มีปริมาณสนิเชื่อรวมเพิม่ขึน้ 12.65 ล้านล้านหยวน) 

ECONOMIC BRIEF 
ปีที่ 23 ฉบบัท่ี 3679 

วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2560 

 

คาดเศรษฐกิจจนีที่เริ่มอ่อนแรงกระทบการส่งออกไทยไป

จนีเพียงเล็กนอ้ย … โดยยงัคงขยายตวัไดร้าวรอ้ยละ 7 ในปี 2560  

ฉบบัสง่สือ่มวลชน 
 

Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 MoM Δ

PMI -Manufacturing <CFLP> 51.4 51.3 51.6 51.8 51.2

PMI -Manufacturing <Caixin> 51.9 51.0 51.7 51.2 50.3

PMI -Non-Manufacturing <CFLP> 54.5 54.6 54.2 55.1 54.0

PMI -Non-Manufacturing <Caixin> 53.4 53.1 52.6 52.2 51.5

Industrial Production (%, YoY) 6.0 7.6 6.5

Fixed-Asset Investment (%, YTD, YoY) 8.1 9.2 8.9

Retail Sales (%, YoY) 10.9 10.9 10.7

CPI (%, YoY) 2.1 2.5 0.8 0.9 1.2

PPI (%, YoY) 5.5 6.9 7.8 7.6 6.4

Exports (%, YoY) -6.4 16.4 8.0

Imports (%, YoY) -5.4 20.3 11.9

Trade Balance (USD bn) 40.8 51.4 -91.5 23.9 38.0
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2 ECONOMIC BRIEF 

  จากแนวโน้มการผลิตที่อาจจะอ่อนแรงลงในอตุสาหกรรมที่ทางการจีนพยายามปฏิรูป รวมถึงภาคการก่อสร้าง
อสงัหาริมทรัพย์ที่อาจชะลอลงตามการควบคุมการเข้าถึงสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศยัของทางการจีน  ย่อมเป็นตวัฉุดให้
เศรษฐกิจจีน รวมถึงการจ้างงานและค่าแรงของแรงงานในภาคส่วนที่เก่ียวข้อง เติบโตในทิศทางที่ชะลอลงในช่วงที่
เหลอืของปี 2560 หลงัจากที่ตวัเลขเศรษฐกิจจีนขยายตวัได้ร้อยละ 6.9 (YoY) ในไตรมาสที่ 1/2560 ที่ผา่นมา  
 

 อย่างไรก็ดี สัญญาณการฟ้ืนตัวของการค้าระหว่างประเทศ และโมเมนตัมการบริโภคภาคเอกชนที่
ยังคงดีอยู่ มีส่วนช่วยประคองเศรษฐกิจจีนในช่วงที่ เหลือของปี 2560 ให้ยังคงขยายตัวได้ คาด
เศรษฐกจิจีนปี 2560 ขยายตัวได้ร้อยละ 6.5 

  ถึงแม้จีนจะเผชิญความเสีย่งที่ได้กลา่วไปแล้วข้างต้น ทว่า 
ยังคงมีปัจจัยที่ช่วยประคองเศรษฐกิจจีนให้ขยายตัวได้ตาม
เป้าหมายที่ทางการวางไว้ ไม่ว่าจะเป็นการฟืน้ตวัของการค้า
ระหวา่งประเทศหรือการบริโภคภาคเอกชนท่ียงัคงขยายตวัได้ดี 
  การค้าระหว่างประเทศของจีนยังคงมีแนวโน้มสดใส 
โดยการส่งออกของจีนในช่วง 4 เดือนแรกขยายตวัได้ร้อยละ 
8.1 (YoY) ขณะที่การน าเข้าขยายตัวถึงร้อยละ 20.8 (YoY) 
โดยได้อานิสงส์จากฐานเปรียบเทียบของปีที่ผ่านมาที่ค่อนข้างต ่า เศรษฐกิจโลกที่ทยอยฟืน้ตวัต่อเนื่อง และการผ่อน
คลายแรงกดดนัด้านการค้าจากทางสหรัฐฯ ที่มีต่อจีนจากการเยือนสหรัฐฯ อย่างเป็นทางการของจีนในช่วงต้นเดือน 

เม.ย. 2560 ที่ผ่านมา ประกอบกบัแนวโน้มการผลิตเพื่อสง่ออกในระยะข้างหน้ายงัคงเป็นบวกอยู่3 ศูนย์วิจัยกสิกร

ไทยจึงได้ปรับเพิ่มคาดการณ์มูลค่าการส่งออกของจีนในปี 2560 นีจ้ากเดิมที่กรอบร้อยละ 1.8 – 4.8 (ค่า
กลางร้อยละ 3.5) มาอยู่ที่ ร้อยละ 3.0 – 5.5 (ค่ากลางร้อยละ 4.2) โดยพลิกกลับมาเป็นบวกได้หลังจากหด
ตัวมากว่า 2 ปี ทัง้นี ้สินค้าที่มีแนวโน้มขยายตวัได้ดี ได้แก่ สมาร์ทโฟนและชิน้สว่นประกอบ เคร่ืองรับโทรทศัน์ วิทยุ
และสว่นประกอบ โน้ตบุ๊กและสว่นประกอบ ซึง่เป็นสนิค้าสง่ออกหลกัไปยงัตลาดส าคญัอยา่ง สหรัฐฯ ญ่ีปุ่ น เกาหลีใต้ 
และสหภาพยโุรป ทัง้นี ้การสง่ออกที่เพิ่มขึน้ยอ่มน ามาซึง่การขยายตวัของภาคการผลติสนิค้าที่เก่ียวเนื่องข้างต้น  
  นอกจากนี ้การขยายตัวของการบริโภคภาคเอกชนภายในประเทศอยู่ ในระดับที่ น่าพอใจมาอย่าง
ต่อเน่ือง ซึ่งบ่งชีไ้ด้จากดัชนีความเชื่อม่ันผู้บริโภคที่สูงกว่า 110 เป็นเวลา 2 เดือนติดกัน (มี.ค. – เม.ย. 
2560) โดยตัวเลขดังกล่าวนับว่าอยู่ในระดับสูงสุดในรอบ 9 ปีและค่าที่สูงกว่า 100 บ่งบอกถึงความเชื่อมั่น
ผู้บริโภคที่ยงัคงเป็นบวก ได้สะท้อนมาสูย่อดค้าปลกีที่ยงัคงขยายตวัสงูกวา่ร้อยละ 10 (YoY) และน่าจะยงัคงรักษา
โมเมนตมัในระดบัที่ดีตลอดปี 2560 ทัง้นี ้การบริโภคภาคเอกชนนบัเป็นปัจจยัส าคญัในการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจจีน
ในช่วงที่ผา่นมา โดยคิดเป็นสดัสว่นราวร้อยละ 50 ของ GDP  
  จากเศรษฐกิจที่ดีขึน้กว่าคาดในไตรมาสที่ 1/2560 ซึ่งขยายตัวได้กว่าร้อยละ 6.9 (YoY) ศูนย์วิจัยกสิกร
ไทยจึงได้ปรับเพิ่มประมาณการการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีนในปี 2560 นีม้าอยู่ที่ ร้อยละ 6.5 จากเดิม
ที่ประเมินไว้ที่ ร้อยละ 6.4 อย่างไรก็ตาม นับเป็นภาพที่ชะลอลงจากปี 2559 ที่เศรษฐกิจจีนขยายตัวได้ร้อย
ละ 6.7 ทัง้นี ้ยังคงมีมุมมองเชิงระมัดระวังในช่วงที่ เหลือของปี 2560 จากความเสี่ยงทางด้านการปฏิรูป
เศรษฐกิจและการควบคมุภาคอสงัหาริมทรัพย์ที่เร่ิมจริงจงัมากขึน้ 
 
 

                                                                                 
3 New export order ใน PMIที่รายงานโดย NBS อยูใ่นระดบัสงูกว่า 50 ติดต่อกนัเป็นเดือนท่ี 4 ในปี 2560 ซึง่สงูกว่าทัง้ปี 2558-2559 ที่ค่าเฉลีย่ยังอยู่ต ่ากว่า 50  
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New export order ของจีนยังมีแนวโน้มขยายตัว 

       ทีม่า: CEIC ค านวณโดยศนูย์วิจยักสกิรไทย 
 

>50 = ขยายตวั 
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------------------------------------------ 
Disclaimer 
 รายงานวิจยัฉบบันีจ้ดัท าเพ่ือเผยแพร่ทัว่ไป โดยจดัท าขึน้จากแหลง่ข้อมลูต่างๆ ท่ีน่าเช่ือถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถกูต้อง ความน่าเช่ือถือ หรือความ
สมบรูณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อ่ืนใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงข้อมลูได้ตลอดเวลาโดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า ทัง้นีผู้้ ใช้ข้อมลูต้องใช้ความ
ระมดัระวงัในการใช้ข้อมลูต่างๆ ด้วยวิจารณญาณของตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทัง้สิน้ บริษัทฯ จะไมรั่บผิดตอ่ผู้ ใช้หรือบคุคลใดในความเสียหายใดจากการใช้
ข้อมลูดงักลา่ว ข้อมลูในรายงานฉบบันีจ้ึงไมถื่อวา่เป็นการให้ความเห็นหรือค าแนะน าในการตดัสินใจทางธุรกิจ แต่อยา่งใดทัง้สิน้ 

        โมเมนตัมการฟื้นตวัของการส่งออกจีนที่เห็นได้ชัดตัง้แต่ไตรมาสที่ 4/2559 เป็นต้นมา บวกกับการบริโภค
ภาคเอกชนที่เติบโตต่อเนื่อง เป็นปัจจยัส าคญัที่ท าให้การน าเข้าของจีนเพื่อมาตอบโจทย์สินค้าอตุสาหกรรมและ
การบริโภคภายในประเทศฟื้นตัวได้ดี และส่งผลท าให้การส่งออกของไทยไปยังจีนในช่วงไตรมาสที่ 1/2560 
ขยายตวัได้กวา่ร้อยละ 36.9 (YoY) จากฐานเปรียบเทียบของปีที่ผา่นมาที่คอ่นข้างต ่า น าโดยวตัถดุิบและสนิค้าขัน้
กลางเพื่ออตุสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นยางพารา เม็ดพลาสติก ชิน้สว่นยานยนต์ น า้มนัดิบ ซึ่งบางสว่นได้อานิสงส์
จากราคาสนิค้าโภคภณัฑ์ที่ฟืน้ตวั หรือสนิค้าคงทนอยา่งยานยนต์นัง่สว่นบคุคลและชิน้สว่นประกอบ      
     ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า การส่งออกของไทยไปยังจีนในปี 2560 จะสามารถขยายตัวได้ในกรอบ
ร้อยละ 5.5-8.5 (ค่ากลางที่ร้อยละ 7.0) ทัง้นี ้ทิศทางการออ่นแรงของภาคอสงัหาริมทรัพย์และการผลติสนิค้าใน
อตุสาหกรรมที่ทางการจีนพยายามปฏิรูป ไม่น่าจะสง่ผลกระทบต่อสินค้าส่งออกไทยที่เก่ียวข้อง อาทิ เหล็กและ
เหลก็กล้า อยา่งมีนยัส าคญั 

ส่งออกจีนในปี 2560 ที่ยังคงสดใส เป็นแรงผลักดันให้ส่งออกไทยไปจีนฟ้ืนตัวได้ร้อยละ 7 


