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ข่าวเด่นรายสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 18 – 24 กุมภาพันธ์ 2562 

อุตสาหกรรมยานยนต์เกาหลีใต้เดือนมกราคม 2562 มีผลผลติ, การส่งออกและ
ยอดขายในประเทศเพ่ิมขึ้น  
(ท่ีมา : MOTIE Press Release ฉบับวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562) 

MOTIE ประกาศเมื่อวันที่ 19 ก.พ. 62 ว่าอุตสาหกรรม
ยานยนต์ของเกาหลีใต้มีผลผลิต, การส่งออกและยอดขายเพ่ิมข้ึน
ในเดือนม.ค. 62 โดยมีการส่งออกรถยนต์จ านวน 213,618 คัน 
เพ่ิมขึ้น 12.6% เมื่อเทียบกับเดือนม.ค. 61 ด้วยยอดขายที่
แข็งแกร่งของรถยนต์ SUVs และรถ Eco-cars ในอเมริกาเหนือ
และยุโรป โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถ Eco-cars มียอดส่งออกเพ่ิมขึ้น
ถึง 64.3% คิดเป็นจ านวน 21,022 คัน อีกทั้งปริมาณการผลิตรถยนต์ภายในเกาหลีใต้ที่ผลิตโดยบริษัททั้ง 7 
แห่งก็เพ่ิมขึ้น 9.8% จ านวน 354,305 คัน เพราะมีการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่และทางผู้ผลิตเองมีการจัด
โปรโมชั่นพิเศษเนื่องในวันตรุษเกาหลีหรือ Seollal holiday ส่วนยอดขายรถยนต์ภายในประเทศเพ่ิมข้ึน 1.5% 
จ านวน 136,157 คัน เพราะอุปสงค์ท่ีมีต่อรถ SUVs ที่เพ่ิมข้ึนและส่วนลดภาษี ในขณะที่ยอดขายรถยนต์ที่ผลิต
ในประเทศเกาหลีใต้ก็มีเพ่ิมขึ้น 4.7% จ านวน 117,456 คัน แต่ยอดขายรถยนต์น าเข้ากลับลดลง 14.9% เหลือ
เพียง 18,701 คัน ยอดขายรถ Eco-cars ในเกาหลีใต้แตะ 8,464 คัน เพ่ิมข้ึน 12.5% โดยรถที่ได้รับความนิยม
สูงที่สุดคือ Hybrid electric vehicles (HEVs) ส าหรับอะไหล่รถยนต์นั้นมียอดส่งออกพุ่งขึ้น 12.7% คิดเป็น 
2.1 พันล้ าน เหรี ยญสหรั ฐฯ  เนื่ อ งจากมี การส่ งออกไปยั งอ เมริ กา เหนื อและยุ โ รป เ พ่ิมมากขึ้ น    
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ICT ของเกาหลีใตม้ีมลูค่าการส่งออก 14.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯและมมีูลค่าการ
น าเข้า 9.4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ 
(ท่ีมา : MOTIE Press Release ฉบับวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562) 

เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 62 MOTIE ประกาศว่าอุตสาหกรรม ICT ของเกาหลีใต้ประจ าเดือน ม.ค. 62 มีมูลค่า
การส่งออกรวม 14.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯและมีมูลค่าการน าเข้า 9.4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ท าให้ดุลการค้า
เกินดุล 5.1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ อย่างไรก็ตามการส่งออกสินค้า ICT ของเกาหลีใต้ลดลง 18.2% เมื่อเทียบ
กับปีก่อนเนื่องจากการส่งออกเซมิคอนดักเตอร์, จอภาพและโทรศัพท์มือถือมีลดน้อยลง และจากการวิเคราะห์
ของ MOTIE คาดว่าการส่งออก ICT จะเป็นบวกในช่วงครึ่งปีหลังของปี 62 ทั้งนี้ในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้จะมี
การเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่และอุปสงค์ที่มีต่อคอมพิวเตอร์จะเพ่ิมมากขึ้น ส่วนในครึ่งปีหลังคาดว่าจะมีการ
สร้างศูนย์ข้อมูลเพ่ิมอีกหลายแห่ง ส่วนอุตสาหกรรมเมโมรี่เซมิคอนดักเตอร์จะฟ้ืนตัวเมื่อเศรษฐกิจอยู่ในช่วงขา
ขึ้น    
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การส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของเกาหลีใต้เดือนมกราคม 2562 สูงท าลายสถติิ  
(ท่ีมา : ส านักข่าว Maeil Business News Korea ฉบับวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562)  

   

การส่งออกสินค้าเกษตรของเกาหลีใต้ท าสถิติสูงสุดในรอบเดือนมกราคม ด้วยอุปสงค์อันแข็งแกร่งที่มี
ต่อกิมจิและบะหมี่กึ่งส าเร็จรูปต้นต ารับของเกาหลีใต้อีกทั้งมีความน่าไว้วางใจในการผลิตอาหาร ทาง Ministry 
of Agriculture, Forestry and Fisheries รายงานว่าการส่งออกอาหารและสินค้าเกษตรของเกาหลีใต้เดือน
ม.ค. 62 มีมูลค่า 576 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้น 5.9% เมื่อเทียบกับเดือนม.ค. 61 ซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดใน
รอบเดือนมกราคม การส่งออกผักและผลไม้สดมีมูลค่า 120 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึน 14.4% เมื่อเทียบกับปี
ก่อน โดยมียอดขายสตรอเบอร์รี่เพ่ิมขึ้นในประเทศเวียดนาม, สิงคโปร์และฮ่องกง รวมถึงการส่งออกผลิตภัณฑ์
โสมอย่างชุดของขวัญโสมแดงไปยังประเทศจีนซึ่งมีปริมาณเพ่ิมขึ้นในช่วงเทศกาลตรุษจีน นอกจากนี้การส่งออก
ผลผลิตทางการเกษตรไปยังประเทศญี่ปุ่นก็สูงถึง 126 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้น 14.7% ด้วยยอดขายปา
ปริก้าและกิมจิที่แข็งแกร่ง ส่วนยอดขายกิมจิพุ่งข้ึน 30.2% มูลค่า 5.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯเพราะความตระหนัก
ถึงประโยชน์ของอาหารหมักดองภายในประเทศและการจัดกิจกรรมมอบส่วนลดให้ผู้บริโภค ส าหรับการ
ส่งออกไปยังประเทศจีนเติบโตขึ้น 16% มูลค่า 80 ล้านเหรียญสหรัฐฯเพราะมีการส่งออกนมผงของเด็กทารก
เพ่ิมขึ้น 43.9% และการส่งออกไปยังประเทศอาเซียนก็เพ่ิมขึ้น 10.9% มูลค่า 115 ล้านเหรียญสหรัฐฯด้วยอุป
สงค์ที่อาเซียนมีต่อสตรอเบอร์รี่เกาหลีและความต้องการไก่ในเวียดนาม      
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