25 - 31 พฤษภาคม 2562
การค้า...การลงทุน ออสเตรลียยังเข้มแข็ง
สำนักงำนสถิติแห่งชำติออสเตรเลีย เปิดเผยฐำนะกำรลงทุนระหว่ำงประเทศของออสเตรเลีย ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561 พบว่ำ ออสเตรเลียมีหนี้ต่ำงประเทศสุทธิอยู่ที่ 975.7 พันล้ำนเหรียญออสเตรเลีย เพิ่มขึ้น
จำกปี 2561 มู ล ค่ ำ 6.9 พั น ล้ ำ นเหรี ย ญออสเตรเลี ย โดยมู ล ค่ ำ กำรลงทุ น ของนั ก ลงทุ น จำกต่ ำ งชำติ ใ น
ออสเตรเลียปี 2561 มีมูลค่ำ 3,514 พันล้ำนเหรียญออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 187.1 พันล้ำนเหรียญออสเตรเลีย เมื่อ
เทียบกับปี 2560 เป็นกำรลงทุนในรูปแบบ Portfolio investment accounted มูลค่ำ 1,836.3 พันล้ำน
เหรียญออสเตรเลีย กำรลงทุนในรูปแบบ Direct investment มูลค่ำ 967.5 พันล้ำนเหรียญออสเตรเลีย กำร
ลงทุนอื่นๆ มูลค่ำ 508 พันล้ำนเหรียญออสเตรเลียและกำรลงทุนด้ำนอนุพันธ์ทำงกำรเงินมูลค่ำ 202.6 พันล้ำน
เหรียญออสเตรเลีย ในส่วนของกำรลงทุนในหลักทรัพย์ เป็นกำรลงทุนในตรำสำรหนี้มีมูลค่ำ 1,287.6 พันล้ำน
เหรียญออสเตรเลีย (คิดเป็นร้อยละ 37 ของกำรลงทุนโดยตรงจำกต่ำงชำติในออสเตรเลีย) และตรำสำรทุน มี
มูลค่ำ 548.7 พันล้ำนเหรียญออสเตรเลีย (คิดเป็นร้อยละ 16 ของกำรลงทุนโดยตรงจำกต่ำงชำติในออสเตรเลีย)

Source: www.abs.gov.au
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ปี 2561 ประเทศที่เข้ำมำลงทุนในออสเตรเลียมำกที่สุดคือ สหรัฐอเมริกำมีสัดส่วนกำรลงทุนร้อยละ
27 รองลงมำคืออังกฤษร้อยละ 16 เบลเยียมร้อยละ 9 ญี่ปุ่นร้อยละ 7 ฮ่องกงร้อยละ 3 และสิงคโปร์ร้อยละ 2
ของนักลงทุนทีเ่ ข้ำมำลงทุนในออสเตรเลียทั้งหมด โดยเป็นกำรลงทุนในภำคอุตสำหกรรมเหมืองแร่มำกที่สุดร้อยละ
37.8 รองลงมำคือ อุตสำหกรรมกำรผลิตและธุรกิจกำรเงินและประกันภัยมีสัดส่วนกำรลงทุนเท่ำกันที่ร้อยละ
11.1 ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ร้อยละ 10.6 และธุรกิจค้ำปลีกและค้ำส่งร้อยละ 5.9 ตำมลำดับ
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ในขณะที่ ก ำรลงทุ น ของออสเตรเลี ย ในต่ ำ งประเทศปี 2561 มี มู ล ค่ ำ 2,538.8 พั น ล้ ำ นเหรี ย ญ
ออสเตรเลี ย เพิ่ ม ขึ้ น 180.2 พั น ล้ ำ นเหรี ย ญออสเตรเลี ย เมื่ อ เที ย บกั บ ปี 2560 เป็ น กำรลงทุ น ในรู ป แบบ
Portfolio investment accounted มูลค่ำ 1,124.8 พันล้ำนเหรียญออสเตรเลีย กำรลงทุนในรูปแบบ Direct
investment มูลค่ำ 695 พันล้ำนเหรียญออสเตรเลีย กำรลงทุนอื่นๆ มูลค่ำ 439.7 พันล้ำนเหรียญออสเตรเลีย
กำรลงทุนด้ำนอนุพันธ์ทำงกำรเงินมูลค่ำ 197.2 พันล้ำนเหรียญออสเตรเลีย เงิน ทุนสำรองระหว่ำงประเทศมี
มูลค่ำ 81.5 พันล้ำนเหรียญออสเตรเลีย ในส่ วนของกำรลงทุนในสินทรัพย์ ตรำสำรทุนมีมูลค่ำ 713 พันล้ำน
เหรียญออสเตรเลีย (คิดเป็นร้อยละ 28 ของกำรลงทุนในต่ำงประเทศของออสเตรเลีย ) และตรำสำรหนี้มีมูลค่ำ
411.7 พันล้ำนเหรียญออสเตรเลีย (คิดเป็นร้อยละ 16 ของกำรลงทุนในต่ำงประเทศของออสเตรเลีย)
ประเทศที่ออสเตรเลียไปลงทุนมำกที่สุดคือ สหรัฐอเมริกำมีสัดส่วนกำรลงทุนร้อยละ 28 รองลงมำคือ
อังกฤษร้อยละ 16 ญี่ปุ่นและนิวซีแลนด์มีสัดส่วนกำรลงทุนเท่ำกันที่ร้อยละ 4 หมู่เกำะ Caymanและเยอรมนีมี
สัดส่วนกำรลงทุนเท่ำกันทีร่ ้อยละ 3 ของกำรลงทุนในต่ำงประเทศออสเตรเลีย

Source : www.abs.gov.au

บั ญ ชี ธุ ร กรรมทำงกำรเงิ น ออสเตรเลี ย ปี 2561 มี ก ระแสเงิน ทุน สุ ท ธิมู ล ค่ ำ 45.2 พัน ล้ ำ นเหรี ย ญ
ออสเตรเลียลดลง 1.1 พันล้ำนเหรียญออสเตรเลียเมื่อเทียบกับปี 2560 เป็นเงินทุนจำกต่ำงประเทศไหลเข้ำสุทธิ
มูลค่ำ 37 พันล้ำนเหรียญออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 1.7 พันล้ำนเหรียญออสเตรเลีย เมื่อเทียบกับปี 2560 โดยเป็นเงิน
ลงทุนไหลเข้ำ จำกประเทศฝรั่งเศสมำกที่สุดมี มูลค่ำ 19.4 พันล้ำนเหรียญออสเตรเลีย รองลงมำคือ อังกฤษ
มูลค่ำ 18.3 พันล้ำนเหรียญออสเตรเลีย และเบลเยียม มูลค่ำ 15.3 พันล้ำนเหรียญออสเตรเลีย ในขณะที่เงิน
ลงทุนสุทธิที่ออสเตรเลียไปลงทุนในต่ำงประเทศมีมูลค่ำ 8.2 พันล้ำนเหรียญออสเตรเลีย ลดลง 2.8 พันล้ำน
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เหรียญออสเตรเลียเมื่อเทียบกับปี 2560 เป็นเงินที่ลงทุนในสหรัฐอเมริกำมำกที่สุดมีมูลค่ำ 10.6 พันล้ำนเหรียญ
ออสเตรเลีย สวิตเซอร์แลนด์ มูล ค่ำ 7.7 พันล้ำนเหรียญออสเตรเลี ยและไต้ห วัน มูลค่ำ 5.7 พันล้ ำนเหรียญ
ออสเตรเลีย
ในปี 2561 ยอดขำดดุลบัญชีเดินสะพัดออสเตรเลียลดลง 3,582 ล้ำนเหรียญออสเตรเลียอยู่ที่ 7,203
ล้ำนเหรียญออสเตรเลีย เป็นผลมำจำกกำรส่งออกสินค้ำและบริกำรที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 มีมูลค่ำ 3,676 ล้ำน
เหรียญออสเตรเลียและกำรนำเข้ำสินค้ำและบริกำรเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 มีมูลค่ำ 1,015 ล้ำนเหรียญออสเตรเลีย มี
ผลให้ไตรมำสเดือนธันวำคม 2561 ออสเตรเลียมียอดกำรค้ำเกินดุลเพิ่มขึ้น 2,661 ล้ำนเหรียญออสเตรเลียอยู่ที่
8,425 ล้ำนเหรียญออสเตรเลีย
ในเดือนมีนำคม 2562 ยอดกำรค้ำเกินดุลออสเตรเลียมีมูลค่ำ 4,949 ล้ำนเหรียญออสเตรเลียลดลงร้อย
ละ 4 เมื่อเทียบกับเดือนกุมภำพันธ์ 2562 เนื่องจำกกำรส่งออกสินค้ำและบริกำรในเดือนมีนำคมลดลงจำกเดือน
กุมภำพันธ์ร้อยละ 2 มีมูลค่ำ 39,340 ล้ำนเหรียญออสเตรเลียและกำรนำเข้ำสินค้ำและบริกำรในเดือนมีนำคม
ลดลงจำกเดือนกุมภำพันธ์ร้อยละ 1 มีมูลค่ำ 34,391 ล้ำนเหรียญออสเตรเลีย ซึ่งเป็นกำรลดลงของกำรนำเข้ำ
สินค้ำทุนร้อยละ 5 สินค้ำอุปโภคบริโภคร้อยละ 3 แต่กำรนำเข้ำสินค้ำประเภท Intermediate เพื่อกำรผลิต
และสินค้ำอื่นๆเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 และทองคำที่ไม่ได้อยู่ในประเภท Monetary Gold เพิ่มขึ้นร้อยละ 5
รำยงำนจัดอันดับโดย IMD ระบุว่ำ ปี 2562 ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของออสเตรเลียจัดอยู่ใน
อันดับที่ 18 เพิ่มขึ้นจำกอันดับที่ 19 ในปี 2561 เนื่องจำกออสเตรเลียมีจุดแข็งหลำยประกำร เช่น ออสเตรเลีย
เป็นประเทศที่มีอันดับควำมน่ำเชื่อถือสูงเป็นอันดับ 1 ของโลกมี Human Development Index จัดอยู่อันดับ
3 ของโลก (student mobility) เป็นประเทศที่มีควำมยืดหยุ่นทำงเศรษฐกิจอันดับ 5 ของโลกและมีตลำด
กำรเงินที่มีประสิทธิภำพเป็ นอัน ดับ 7 ของโลก แต่ก็มีจุดอ่อน ในด้ำนกำรค้ำที่พึ่งพำประเทศคู่ค้ำเป็นหลั ก
โดยเฉพำะจีน นโยบำยด้ำนภำษีนิติบุคคลจัดอยู่อันดับที่ 51 และโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนพลังงำนจัดอยู่อันดับ 55
ของโลก
………………………………………………………………
Source : www.smh.com.au / www.themandarin,com,au / www.businessinsider.com.au / www.abs.gov.au / www.dfat.gov.au
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