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สถาบนัท่ีปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ 

 กัมพชูาส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐฯ เพิม่สูงขึน้ในช่วงเดอืน ม.ค.-ม.ิย. 

 กัมพชูานาํเข้าสุกรลดลงอย่างมาก เน่ืองจากเกษตรกรหนัมาเพาะเลีย้งเอง 

 ยอดตดิเชือ้โควิดรายวันสปป.ลาวสูงสุดนับตัง้แต่เร่ิมระบาดในสปป.ลาว 

 ค้าชายแดนไทย-เมยีนมา ดิง่ฮวบ !  

 “เอดบี”ี ปรับลดการเตบิโตทางเศรษฐกจิเวียดนามปี 64 โต 5.8% 

 เวียดนามเผยการส่งออกอาหารสัตวค์ร่ึงแรกของปีนี ้‘พุง่’ 

 สหรัฐ-เวียดนามบรรลุข้อตกลงด้านนโยบายค่าเงนิ ยุตข้ิอพพิาทยุคทรัมป์ 

   ADVISORY INSTITUTE FOR TRADE AND INVESTMENT BY TCC (AiTi) 

สถาบนัท่ีปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ 

มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
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สถาบนัท่ีปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ 

 

 

 กัมพชูาส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐฯ  

เพิม่สูงขึน้ในช่วงเดอืน ม.ค.-มิ.ย. 
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ตลาดส่งออกประเทศสหรฐัฯ ถือเป็นประเทศปลายทางสาํคญั

ของการส่งออกสินคา้กัมพูชาในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2021 

ภายใตค้วามมุ่งมั่นท่ีจะเสริมสรา้งความร่วมมือทวิภาคีอย่าง

ตอ่เน่ือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในดา้นการคา้ ซึง่กระทรวงพาณิชย์

กมัพชูารายงานในช่วงครึง่ปีแรกแสดงใหเ้ห็นว่ากมัพชูาส่งออก

สินคา้มูลค่ารวม 3.019 พนัลา้นดอลลารไ์ปยงัสหรฐัฯ คิดเป็น

การเพิ่มขึน้รอ้ยละ 35 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ โดย

กัมพูชานําเข้าสินค้าจากสหรัฐฯจาํนวน 173 ล้านดอลลาร ์

ขยายตวัอยูท่ี่รอ้ยละ 41 ซึง่มลูคา่การคา้ทวิภาคีปรบัเพิ่มขึน้รอ้ย

ละ 36 รวม 3.193 พันลา้นดอลลารใ์นช่วง 6 เดือนแรกของปี 

2021 โดยการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาคิดเป็นสัดส่วน

ประมาณรอ้ยละ 36 ของการส่งออกทัง้หมดของกมัพชูาในช่วง

เดือน ม.ค.-มิ.ย. ส่วนใหญ่เป็นการส่งออกเสือ้ผา้ รวมถึงสินคา้ 

เช่น รองเทา้ จกัรยาน และเฟอรนิ์เจอร ์ภายใต ้US Generalized 

System of Preferences (GSP) 

ท่ีมา : https://www.khmertimeskh.com/50897620/us-top-

cambodian-export-destination-jan-june/ 
 

กัมพชูานาํเข้าสุกรลดลงอย่างมาก เน่ืองจาก

เกษตรกรหนัมาเพาะเลีย้งเอง 
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กัมพูชานาํเขา้เนือ้หมูลดลงเน่ืองจากเกษตรกรในทอ้งถ่ินเริ่ม

เพาะเลีย้งหมมูากขึน้ เพ่ือใชป้ระโยชนจ์ากราคาสนิคา้โภคภณัฑ์

ท่ีปรับตัวเพิ่มสูงขึน้ในช่วงของการแพร่ระบาด โดยประธาน

สมาคมผูเ้ลีย้งปศสุตัวก์มัพชูา กลา่ววา่การนาํเขา้เนือ้หมท่ีูลดลง 

เน่ืองจากอุปทานในประเทศเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในปัจจบุนั

อปุทานสกุรในตลาดทอ้งถ่ินจากเกษตรกรและผูเ้พาะพนัธุอ์ยู่ท่ี

ประมาณรอ้ยละ 85 ส่วนอีกรอ้ยละ 15 คือหมูท่ีต้องทาํการ

นาํเขา้ โดยปรมิาณเกษตรกรผูเ้พาะเลีย้งสกุรในประเทศมากขึน้ 

เน่ืองจากผูค้นจาํนวนมากตกงานในช่วงของการระบาดใหญ่ท่ี

ไดห้นัไปเลีย้งปศสุตัวเ์ป็นทางเลือก เน่ืองจากราคาสกุรและสตัว์

ชนิดอ่ืนๆ มีราคาสงูในปัจจบุนั 

ท่ีมา : https://www.khmertimeskh.com/50897550/pig-

imports-fall-to-15-percent-of-demand-as-more-turn-to-

farming/ 
 

ยอดตดิเชือ้โควดิรายวันสปป.ลาวสูงสุด

นับตัง้แตเ่ร่ิมระบาดในสปป.ลาว
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ยอดผูป่้วยโควดิ-19 รายใหม ่ 170 รายเม่ือวนัองัคารท่ีผา่นมา 

ถือเป็นตวัเลขสงูสดุนบัตัง้แตเ่ริม่ระบาดในสปป.ลาว โดยยอดผู้

ตดิเชือ้รายใหมส่ง่ผลใหย้อดรวมทั่วประเทศอยูท่ี่ 3,710 ราย 

ขณะท่ีปัจจบุนัมีผูป่้วย 1,222 รายรบัการรกัษาอยู ่ ดว้ย

สถานการณท่ี์มีแนวโนม้รุนแรงขึน้รฐับาลสปป.ลาว ไดข้ยาย

เวลาลอ็กดาวนใ์นพืน้ท่ีเส่ียงบางสว่นถึงวนัท่ี 3 สงิหาคม เพ่ือลด

จาํนวนการตดิเชือ้และควบคมุการระบาดของไวรสั ใน

ขณะเดียวกนัโปรแกรมการฉีดวคัซีนก็กาํลงัไดร้บัการเรง่เพ่ือให้

ครอบคลมุ 50 เปอรเ์ซ็นตข์องประชากรภายในสิน้ปีนี ้ โดย

รฐับาลหวงัวา่การฉีดวคัซีนอยา่งมีประสทิธิภาพจะทาํใหส้ปป.

ลาวรอดพน้จะวิกฤตครัง้นีใ้นขนาดเดียวกนัก็มีมาตรการดา้น

การบรรเทาภาวะเศรษฐกิจควบคูไ่ปเพ่ือดแูลประชาและธุรกิจ

ใหผ้า่นพน้ช่วงนีไ้ปใหไ้ด ้

ท่ีมา : https://www.vientianetimes.org.la/freeContent 

/FreeConten_Covid_140.php 
 

ค้าชายแดนไทย-เมียนมา ดิง่ฮวบ !
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กระทรวงพาณิชยเ์มียนมา เผย การคา้ชายแดนไทย-เมียนมา

ลดลง 10 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ ระหว่างวันท่ี 1 ต.ค.63 ถึง 9 

ก.ค.64 ของปีงบประมาณปัจจบุนั ซึ่งการคา้ไทย-เมียนมาทัง้ 7 

ด่ า น ช า ย แ ด น แ ต ะ  3 . 2 6  พัน ล้า น ด อ ล ล า ร์ส ห รัฐ ฯ ใ น

ปีงบประมาณปัจจบุนั ลดลงจากปีก่อน 3.27 พนัลา้นดอลลาร์

สหรฐัฯ จากดา่นการคา้ชายแดนทัง้ 7 แหง่ ไดแ้ก่ ทา่ขีเ้หลก็ เมีย

วดี คอทุ่ง มะรดิ ตีกี มอตอง และแม่สาย โดยการสง่ออกจะเป็น

AiTi  l สรุปขา่วเดน่>>2 
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สถาบนัท่ีปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ 

 

สินคา้เกษตร ป่าไมแ้ละสัตว ์แร่ธาตุ สินคา้ท่ีผลิต และสินคา้

เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ ส่วนการนาํเขา้สินคา้จะเป็น ยา เครื่องสาํอาง 

อาหารและเครื่องด่ืม เครื่องเขียน รองเทา้ เสือ้ผา้ เครื่องจักร 

และสินค้าโภคภัณฑ์อ่ืนๆ การค้าระหว่างเมียนมาและ 4 

ประเทศเพ่ือนบา้นระหว่างวนัท่ี 1 ต.ค.63 ถึง 9 ก.ค.64 มีมลูคา่

กว่า 8.44 พันลา้นดอลลารส์หรฐัฯ ลดลง 392 ลา้นดอลลาร์

สหรฐัฯ จากช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ 

ท่ีมา: https://www.gnlm.com.mm/thai-myanmar-border-

trade-decreases/#article-title 
 

“เอดบี”ี ปรับลดการเตบิโตทางเศรษฐกจิ

เวยีดนามปี 64 โต 5.8%
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ธนาคารพฒันาเอเชีย (ADB) คาดว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ของกลุม่ประกาํลงัพฒันาในเอเชียอยู่ท่ี 7.2% ในปีนี ้เทียบกบัท่ี

คาดการณไ์วท่ี้ 7.3% เม่ือเดือนเมษายน และจากการประเมิน

ของ ADB การส่งออกทั่วโลกท่ีเริ่มฟ้ืนตวั ทาํใหก้ารเติบโตทาง

เศรษฐกิจของเวียดนามเพิ่มขึน้ในช่วงครึ่งแรกของปีนี ้อยู่ท่ี 

5.6% จาก 1.8% จากช่วงเดียวกันของปีท่ีแลว้ แมว้่าจะเผชิญ

กับการระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ท่ีเริ่มตน้เม่ือปลายเดือน

เมษายน โดยเฉพาะการฉีดวัคซีนท่ีค่อนข้างช้า รวมถึงการ

บังคับใช้มาตรการเวน้ระยะห่างทางสังคมในพืน้ท่ีเศรษฐกิจ 

ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อการค้าและกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจปีนี ้อย่างไรก็ดี ธนาคารพัฒนาเอเชียไดป้รบัตัวเลข

การเตบิโตทางเศรษฐกิจของเวียดนามปีนี ้เหลือ 5.8% จากก่อน

หนา้ท่ีคาดการณไ์วท่ี้ 6.7% เม่ือเดือนเมษายน 

ท่ีมา : https://english.vov.vn/en/economy/adb-lowers-

vietnamese-growth-forecast-for-2021-to-58-875361.vov 

 
เวยีดนามเผยการส่งออกอาหารสัตว ์

คร่ึงแรกของปีนี ้‘พุง่’
 

Vietnam News I 20 กรกฎาคม 2564 

ตามขอ้มลูของกรมศลุกากรเวียดนาม เผยวา่ในช่วง 6 เดือนแรก

ของปีนี ้การส่งออกอาหารสตัวข์องเวียดนาม มีมูลค่า 523.88 

ลา้นเหรียญสหรฐั เพิ่มขึน้ 52.7% เม่ือเทียบเป็นรายปี จีนยงัคง

เป็นผูน้าํเขา้อาหารสตัวร์ายใหญ่ท่ีสดุของเวียดนาม ดว้ยมลูค่า

การคา้ 188.3 ลา้นเหรียญสหรฐั รองลงมาสหรฐัฯ และอินเดีย 

โดยเฉพาะการส่งออกของเวียดนามไปยงัไทย มีมูลค่า 15.55 

ลา้นเหรียญสหรฐั พุ่ง 100% เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีท่ี

แล้ว นอกจากนี้ เ ม่ือปี ท่ีแล้ว การส่งออกอาหารสัตว์ของ

เวียดนามไปยงัจีน มีมูลค่า 211.23 ลา้นเหรียญสหรฐั เพิ่มขึน้ 

16% เม่ือเทียบเป็นรายปี ในขณะเดียวกนั ตวัเลขการสง่ออกไป

ยังกัมพูชาและสหรัฐฯ แตะ 122.3 และ 114.5 ลา้นเหรียญ

สหรฐั เพิ่มขึน้ 23% และ 125% เม่ือเทียบเป็นรายปี ตามลาํดบั 

ท่ีมา : https://en.vietnamplus.vn/animal-feed-exports-see-

surge-in-h1/204933.vnp 

 
สหรัฐ-เวยีดนามบรรลุข้อตกลงดา้นนโยบาย

ค่าเงนิ ยุตข้ิอพพิาทยุคทรัมป์
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นางเจเน็ต เยลเลน รฐัมนตรีกระทรวงการคลงัสหรฐั และนาย

เหงียน ถิ  หง ผู้ว่าการธนาคารกลางเวียดนาม กล่าวใน

แถลงการณร์่วมหลงัจากการประชุมทางไกลเม่ือช่วงเชา้วานนี้

ว่า กระทรวงการคลังสหรัฐและธนาคารกลางเวียดนามได้ 

“หารืออย่างสร้างสรรค์” ในช่วงไม่ ก่ี เดือนท่ีผ่านมา ผ่าน

กระบวนการท่ีมีสว่นรว่มเพิ่มขึน้ และสามารถบรรลขุอ้ตกลงเพ่ือ

แกไ้ขความวิตกกงัวลของกระทรวงการคลงัเก่ียวกบัแนวปฏิบตัิ

ดา้นค่าเงินของเวียดนาม ทัง้นี ้นายหงกล่าวว่า ธนาคารกลาง

เวียดนามจะเดินหนา้จัดการนโยบายอัตราแลกเปล่ียนภายใน

กรอบนโยบายการเงินทั่วไป เพ่ือปกป้องกลไกการทาํงานของ

ตลาดการเงินและอัตราแลกเปล่ียนท่ีเหมาะสม พรอ้มส่งเสริม

เสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาค และควบคมุเงินเฟ้อ ไม่ใช่เพ่ือ

สรา้งความได้เปรียบในการแข่งขันท่ีไม่เป็นธรรมในการค้า

ระหวา่งประเทศ 

ท่ีมา : https://www.infoquest.co.th/2021/108257
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