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              ผลกระทบดา้นเศรษฐกจิของรฐัอสิราเอลจากผลการเลือกตัง้ประธานาธบิดสีหรฐัฯ 

  ด้วยนโยบายทางเศรษฐกิจแบบใหม่ของประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐอเมริกา (นายโดนัล 
ทรัมพ์) ซึ่งมีแนวโน้มที่ให้ความส าคัญในการลดอัตราการจัดเก็บภาษีและเพ่ิมการจ้างงานให้แก่คนอเมริกัน ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายทางด้านเศรษฐกิจใดๆ ของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศที่มีตลาดทางเศรษฐกิจยิ่งใหญ่ของ
โลก ย่อมที่จะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของโลกโดยรวมเช่นกัน หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์อาวุโสทางด้าน

เศรษฐกิจของอิสราเอล (Mr. Yaniv Hevron) จากสถาบัน Excellence 
Investment House ได้ระบุว่าคงใช้เวลาสักระยะในการที่จะเห็นภาพ
นโยบายด้านเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ภายใต้รัฐบาลของทรัมพ์อย่าง
ชัดเจนว่าจะด าเนินไปในทิศทางใด อย่างไรก็ดี เป็นที่ชัดเจนว่านโยบาย
เศรษฐกิจของสหรัฐฯ จะมุ่งเน้นการลดภาษี เพ่ิมรายได้ และการจ้าง

งานในสหรัฐฯ ในด้านการค้าระหว่างประเทศ สหรัฐฯ ถือได้ว่าเป็นตลาดส่ง   ออกของรัฐอิสราเอลในสัดส่วนร้อย
ละ 26 และในสายตานักลงทุนทั่วโลกมีความกังวลในเรื่องเกี่ยวกับ
ประธานาธิบดีทรัมพ์และการด าเนินทิศทางในลักษณะปิดตลาดการค้ามาก
ขึ้นของสหรัฐฯ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อประเทศคู่ค้าของสหรัฐฯ ค่อนข้างมาก 
อย่างไรก็ตาม Mr. Yaniv Hevron ได้วิเคราะห์ว่าการด าเนินการนโยบาย
ดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อรัฐอิสราเอลมากนัก 

  นอกจากนี้ Mr. Yaniv Hevron ระบุว่าประธานาธิบดีทรัมพ์ต้องการให้มีการเพ่ิมอัตราดอกเบี้ย 
ซึ่งต่างจากการด าเนินนโยบายทางการเงินที่คงอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ าในสมัยรัฐบาลที่ผ่านมา ซึ่งมีแนวโน้มว่า
อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงประธานธนาคารกลางของสหรัฐฯ เหตุผลที่ต้องการให้มีการใช้นโยบายทางการเงินใน
การเพ่ิมอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากการที่อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ าท าให้เกิดภาวะฟองสบู่ในตลาดอสังหาริมทรัพย์ 
และสหรัฐฯ ควรให้มีอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงมานานแล้ว 

  จากข้อมูลของหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์อาวุโส (Mr.  Rafi Gozlan)  จากสถาบัน I.B. I. 
Investment House แสดงความกังวลในผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐฯ โดยระบุว่าน ามาซึ่งความไม่
แน่นนอนของการมีผู้น าทางการเมืองที่ไม่มีประสบการณ์การเป็นนักการเมือง ซึ่งอาจน าไปสู่ความตึงเครียดทาง 
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ทางการเมืองของโลกและการมีนโยบายทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่ไม่เหมาะสมจะท าให้เศรษฐิจโลกเข้าสู่สภาวะ

ถดถอยยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ส าหรับผลกระทบในทันทีและทางตรงต่อระบบเศรษฐกิจของรัฐอิสราเอลจะไม่มาก

นัก เนื่องจากเศรษฐกิจของรัฐอิสราเอลมีขนาดไม่ใหญ่มากซึ่งจะมีผลกระทบจากการลดลงของมูลค่าการค้าใน

ตลาดโลกเท่านั้น ทั้งนี้ ในด้านตลาดหุ้นภายในประเทศจะปรับตัวในทิศทางบวก เนื่องจากการดัชนีตลาดหุ้น

ส าคัญซึ่งมีมูลค่าการซื้อขายที่ลดลงในตลาดหุ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเป็นผลมากจากการลดลงของหุ้นในกลุ่ม

สินค้ายาและเวชภัณฑ์ซึ่งมีดัชนีถ่วงน้ าหนักกลุ่มสินค้าค่อนข้างมากในดัชนีตลาดหุ้นในประเทศ และหลายภาค

กลุ่มสินค้าโดยเฉพาะสินค้ากลุ่มยาและเวชภัณฑ์ สินค้าพลังงาน และการเงิน จะปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นกว่าใน

กรณีท่ีนาง Hillary Clinton ชนะการเลือกตั้งดังกล่าว 

  หัวหน้านักเศรษฐศษสตร์อาวุโส (Mr. Alex Zabezhinsky) จากสถาบัน Investment House 

Meitav Dash ระบุว่าเศรษฐกิจอิสราเอลในฐานะเป็นเศรษฐกิจแบบเปิดซึ่งอาศัยการค้าระหว่างประเทศเป็นกลไก

ขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจอาจจะได้รับผลกระทบจากการค้าโลกที่อาจถอถอยลงอันเนื่องมากจาก

นโยบายด้านเศรษฐกิจของสหรัฐฯของรัฐบาลทรัมพ์ ผู้ส่งออกจะได้รับความเสียหายจากการให้ความสนับสนุนแก่

ผู้ประกอบการ/บริษัทเอกชนอเมริกัน และนโยบายปกป้องเศรษฐกิจภายในประเทศสหรัฐฯ นอกจากนี้ ในด้าน

ความมั่นคงทางการเมืองในภูมิภาคตะวันออกกลางอาจมีความตึงเครียดเพ่ิมขึ้น และรัฐอิสราเอลต้องมีภาระ

ค่าใช้จ่ายในด้านการป้องกันประเทศเพ่ิมขึ้นจากสภาวะความไม่แน่นอนทางการเมืองดังกล่าว และ Mr. Tzahi 

Malah ซึ่งเป็น CEO ของ Ashra (the Israeli Foreign Trade Risks Insurance Corporation) ให้ความเห็นว่า

ในอนาคตค่าเงินเชคเกลของอิสราเอลจะแข็งตัวเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และเป็นในลักษณะ

เดียวกันกับค่าเงินสกุลต่างๆของโลกในระยะสั้น เนื่องมาจากความไม่มีเสถียรภาพและไม่แน่นอนในตลาดการเงิน

ของสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม นาย Malah คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ซึ่งถูกจัดล าดับว่าเป็น zero-risk 

credit และเป็นประเทศคู่ค้าส าคัญและเป็นตลาดส่งออกส าคัญของรัฐอิสราเอลจะไม่ได้รับผลกระทบมากนักจาก 
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การชนะเลือกตั้งของทรัมพ์ครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม อาจมีภาวะความผันผวนในตลาดเงินในระยะสั้น ในส่วนของ

ผลกระทบทางด้านบวกกับเศรษฐกิจของรัฐอิสราเอลอยู่ในกลุ่มสินค้ายาและเวชภัณฑ์ซึ่งจะมีผลกระทบจาก

นโยบายการปรับขึ้นราคายาของนาง Hillary Clinton ซึ่งถูกยกเลิกไปโดยปริยาย จะส่งผลดีต่อผู้ส่งออกสินค้ายา

และเวชภัณฑ์ของอิสราเอล นอกจากนี้ ในภาคอุตสาหกรรมเก่ียวกับการป้องกันประเทศจะได้รับอานิสงค์ทางบวก

ด้วย เนื่องจากมีแนวโน้มที่รัฐบาลอิสราเอลจะเพ่ิมงบประมาณส าหรับด้านการป้องกันและความมั่นคงของชาติ 

อุตสาหกรรมสินค้าฟุ่มเฟือยได้รับประโยชน์จากนโยบายการลดภาษีและจ ากัดอัตราภาษี ซึ่งท าให้อุปสงค์การซื้อ

สินค้าฟุ่มเฟือยจะเพ่ิมสูงขึ้น และนโยบายภายใต้การน าของประธานาธิบดีทรัมพ์จะน าส่งผลดีต่ออุตสาหกรรม

หนักของอิสราเอลด้วย เนื่องจากสหรัฐฯ มีแผนการที่จะสร้างก าแพงระหว่างสหรัฐฯ และประเทศเม็กซิโก และ

ลงทุนด้านการสร้างสนามบินและถนนเพ่ิมมากข้ึน 

แหล่งข้อมูลจาก : หนังสือพิมพ์ Ynetnews 14/11/2559 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ  

  นโยบายรัฐบาลสหรัฐฯ ภายใต้การน าประเทศของประธานาธิบดีทรัมป์ มีแนวโน้มที่จะเน้นไป

ทางป้องกันผลประโยชน์ของนักธุรกิจ ผู้ประกอบการ และประชาชนอเมริกามากขึ้น สร้างนโยบายการบริโภค

ภายในประเทศ อาจเพ่ิมอัตราภาษีน าเข้า เป็นต้น ท าให้ประเทศที่เศรษฐกิจต้องพ่ึงพาการส่งออกอย่างประเทศ

ไทย ต้องก าหนดแผนการต้องปรับตัว มองหาตลาดใหม่ศักยภาพมากขึ้น โดยเฉพาะตลาดในภูมิภาคอาเซียน เน้น

สร้างความเข้มแข็งให้ระบบเศรษฐกิจในประเทศมากข้ึน และศึกษาผลกระทบต่อการเข้าร่วม TPP อย่างรอบด้าน

มากยิ่งขึ้น 

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรค้ำในต่ำงประเทศ ณ กรุงเทลอำวีฟ 

14 พฤศจิกำยน 2559 
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Disclaimer : ข้อมูลต่างๆท่ีปรากฏ เป็นข้อมูลท่ีได้จากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพือ่วัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจเท่าน้ัน โดยส านักงาน     
  ส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล จะไม่รับผดิชอบในความเสียหายใดใดท่ีอาจเกิดขึน้จากการท่ีมีบุคคลน าข้อมูลน้ีไปใช้ไม่ว่ากรณีใดและโดยทางใด 
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