สถานการณ์การนาเข้า เดือนมิถุนายน 2564
มูลค่านาเข้าในรูปเงินบาท 718,651 ลบ. ขยายตัว 2.4 แสน ลบ. คิดเป็นร้อยละ 51.3 (YoY) ตามการ
ขยายตัวของกลุ่มวัตถุดิบและกลุ่มสินค้าสาเร็จรูป (ส่วนหนึ่งเป็นผลจากฐานต่า) หรือร้อยละ 2.7 (MoM) ขณะที่
มูลค่านาเข้าในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 22,754 Mil.US ขยายตัว 8,000 Mil.US คิดเป็นร้อยละ 53.8 (YoY)
หรือร้อยละ 2.2 (MoM) ทั้งนี้ หากหักเชื้อเพลิง และทองคา (สัดส่วน 17%) มีมูลค่านาเข้า 597,758 ลบ.
ขยายตัว 1.9 แสน ลบ. หรือร้อยละ 46.1 (YoY)
• ดุล การค้ า ของไทย เกิ น ดุ ล 1.9 หมื่ น ลบ. ต่ อ เนื่ อ งเป็ น เดื อ นที่ 2 โดยเกิ น ดุ ล สู ง สุ ด กั บ สหรั ฐ
8.3 หมื่น ลบ. สูงสุดในรอบ 2 ปี แต่ยังคงขาดดุลสูงสุดกับจีน 7.0 หมื่น ลบ. อย่างต่อเนื่อง
• รายได้อากรขาเข้า ขยายตัว 1.9 พัน ลบ. หรือร้อยละ 27.1 (YoY) จัดเก็บจากสินค้าหลัก ได้แก่
รถยนต์นั่ง ส่วนประกอบยานยนต์ ยารักษาโรค เครื่องสาอาง และกระเป๋า ตามลาดับ ซึ่งขยายตัว
ทั้งหมด ยกเว้นยารักษาโรคที่หดตัวเล็กน้อย 1.7 ลบ. หรือร้อยละ 0.4 (YoY)

กลุ่มประเทศและประเทศนาเข้าหลักของไทย
EU 6.8%
48,763 ลบ. [+26.7 %YoY]
• ขยายตั ว ต่ อ เนื่ อ งเป็ น เดื อ นที่ 5 จาก
ส่วนประกอบยานยนต์ (เยอรมนี) รถยนต์นั่ง
(เยอรมนี) และหนังเฟอร์ดิบ (ฟินแลนด์)
ASEAN [5] 12.5%
89,961 ลบ. [+49.2%YoY]
• ขยายตั ว ต่ อ เนื่ อ งเป็ น เดื อ นที่ 3 โดยเฉพาะ
อินโดนี เซีย ขยายตัวสูงถึง 1.2 หมื่ น ลบ. หรื อ
1.2 เท่า สูงสุดในรอบ 4 ปี ทั้งนี้ สินค้าหลักของ
ASEAN [5] มาจากน้ามันดิบ (มาเลเซีย) ทองคา
(สิงคโปร์) และทองแดงบริสุทธิ์ (ฟิลิปปินส์)
CLMV 5.4%
38,613 ลบ. [+42.2 %YoY]
• ขยายตัวต่อเนื่อง 3 เดือน (ขยายทุกประเทศ) จาก
น้ามันดิบ (เวียดนาม) พลังงานไฟฟ้า (สปป.ลาว)
และข้าวโพด (เมียนมา)
• เวี ย ดนาม น าเข้ า หลั ก สู ง สุ ด ในกลุ่ ม CLMV
2 หมื่ น ลบ. ขยายตั ว 8.3 พั น ลบ. หรื อ
69.5%YoY (ฐานต่าในปีก่อน) ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 11

ปัจจัยที่มีผลต่อการนาเข้าเดือน มิ.ย.64

CHINA 24.3%
174,959 ลบ. [+34.9 %YoY]
• ขยายตั ว ต่ อเนื่ องเป็ นเดื อนที่ 8
จากแผ่นเหล็กไม่เจือกว้าง 600 มม.
ส่ ว นประกอบโทรทั ศ น์ วั ค ซี น
และส่วนประกอบยานยนต์
JAPAN 13.7%
98,172 ลบ. [+69.4%YoY]
• ขยายตั วกว่ า 4 หมื่ น ลบ. สู งสุ ด
ในรอบ 8 ปี และต่ อ เนื่ อ งเป็ น
เดือนที่ 5 จากส่วนประกอบยานยนต์
ตั ว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย าคะตะไลส์ และ
แผ่นเหล็กรีดร้อนไม่เจือ
USA 5.6%
40,356 ลบ. [+32.3 %YoY]
• ขยายตั วต่ อเนื่ องเป็ นเดื อนที่ 2
จากน้ ามั น ดิ บ ส่ ว นประกอบ
ยานยนต์ เศษกระดาษ และ
ข้าวสาลี (ขยายตัวสูงถึง 142 เท่า)

กลุ่มเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก
กลุ่ ม เหล็ ก และผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ หล็ ก ได้ แ ก่ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ หล็ ก กึ่ ง ส าเร็ จ รู ป
แผ่นเหล็กเจือและไม่เจือ กว้างตั้งแต่ 600 มม. ขึ้นไป แผ่นเหล็กรีดร้อนและรีด
เย็นไม่เจือ แผ่นเหล็กไม่เป็นสนิม และของอื่น ๆ ทาด้วยเหล็ก รวม 7 รายการ
มีมูลค่านาเข้า 4.5 หมื่น ลบ. เพิ่มขึ้น 2.6 หมื่น ลบ. หรือ 1.4 เท่า ซึ่งแต่ละ
รายการขยายตัวสู งเกิน 1 พัน ลบ. โดยเฉพาะผลิ ตภั ณฑ์ เหล็ กกึ่ งสาเร็ จรู ป
แผ่นเหล็กไม่เป็นสนิม แผ่นเหล็กรีดเย็นไม่เจือ เดือนนี้นาเข้าและอัตราขยาย
ตัวสูงสุดเป็นประวัติการณ์

วัคซีนโควิด-19

มีการนาเข้าวัคซีนโควิด-19 สูง ตั้งแต่เดือน พ.ค.64 โดยเดือนนี้มีการ
นาเข้าหลักจากจีน (สัดส่วน 99.96%) และอินเดีย รวมกว่า 4.5 ล้านโดส
ขยายตัวร้อยละ 20 (MoM)
แหล่งที่มา :

1

กรุงเทพธุรกิจ ข่าวต่างประเทศ

อัตราแลกเปลี่ยนอ่อนค่าเล็กน้อยจากเดือนก่อน 0.45%

สถานการณ์ที่น่าสนใจ 1
คาดยอดขายชิพทั่ วโลกพุ่ง 20% จากอุปสงค์ที่เ พิ่มขึ้ น
ตามเศรษฐกิ จ โลกที่ ฟื้ น ตั ว โดย World Semiconductor
Trade Statistics Inc. (WSTC) คาดการณ์ว่า ยอดขายชิพทั่วโลก
จะพุ่ ง ขึ้ น 19.7% สู่ ร ะดั บ 5.2722 แสนล้ า นดอลลาร์ ใ นปี นี้
เนื่ อ งจากอุ ป สงค์ ห รื อ ความต้อ งการชิ พ สู ง กว่ า อุ ป ทานใน
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรมรถยนต์ จากความ
จาเป็ นในการ Work form Home ส่งผลให้ยอดขายคอมพิวเตอร์
แล็ปท็อป และแท็บเล็ตเพิ่มขึน้
เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานผลิต iPhone รายใหญ่ในจีน
บริษัท หงไห่ พริซิชั่น อินดัสทรี หรือ ฟ็อกซ์คอนน์ เทคโนโลยี กรุ๊ป
ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของไต้หวัน และเป็น
ซัพพลายเออร์ข องแอ๊ ปเปิ้ล ได้ เกิ ดเหตุ เพลิง ไหม้ แต่ ทั้ง นี้ ตาม
รายงานข่ า วกล่ า วว่ า เหตุ ก ารณ์ ดั ง กล่ า วจะไม่ ก ระทบต่ อ
สายการผลิตของหงไห่แต่อย่างใด
สินค้าสูงสุด 3 อันดับ

กลุ่มเชื้อเพลิง
กลุ่มเชื้อเพลิง ได้แก่ น้ามันดิบ น้ามันสาเร็จรูป ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน
มีมูลค่าน าเข้ารวม 9.2 หมื่น ลบ. ขยายตัว 4.1 หมื่น ลบ. หรือ 79.9%YoY
ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 โดยเฉพาะน้ามันดิบ นาเข้าสูงสุด 6.4 หมื่น ลบ.
เพิ่มขึ้น 3.1 หมื่น ลบ. หรือ 95.5%YoY นาเข้าหลักจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ซาอุดิอาระเบีย และมาเลเซีย

ราคาทองค าต่ า งประเทศเฉลี่ ย 1,834.57 USD/oz
หดตัวเล็กน้อย 0.85% MoM
ราคาน้ามันดิบในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น

นาเข้าหลัก
เพิ่มขึ้น
ลดลง

มูลค่านาเข้า

%YoY

น้ามันดิบ
วงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์
ทองคา

64.1 พัน ลบ.
39.0 พัน ลบ.
22.8 พัน ลบ.

95.5%
37.8%
1.4 เท่า

น้ามันดิบ
ทองคา
ส่วนประกอบยานยนต์
โทรศัพท์และอุปกรณ์
เครื่องกังหันก๊าซ
อาวุธปืน

+ 31.3 พัน ลบ.
+ 13.1 พัน ลบ.
+ 11.6 พัน ลบ.
- 2.4 พัน ลบ.
- 1.2 พัน ลบ.
- 0.7 พัน ลบ.

95.5%
1.4 เท่า
1.5 เท่า
-13.9%
-98.7%
-91.3%

โทรศัพท์และอุปกรณ์
มูลค่านาเข้าโทรศัพท์และอุปกรณ์ ยังคงหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2
ลดลง 2.4 พัน ลบ. หรือ 13.9%YoY จากตลาดหลักจีน (สัดส่วน 73.2%)
ลดลง 1.9 พัน ลบ. หรือ 15.0%YoY คาดว่าส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากปัญหา
การขาดแคลนชิพที่กระทบในหลายอุตสาหกรรม และการชะลอตัว เพื่อรอ
การเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่จะเปิดตัวในช่วงครึ่งปีหลังของปี 64
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