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ข่าวเด่นประจ าสัปปดา จ์จาสสังคโปปรจ ช่วควปนที่ 23 - 27 สปนยายน 2562 

 เมื่อวปนที่ 17 สปนยายน 2562 ์น่วยคาน Enterprise Singapore (ESG) ได้ประสาศข้อมูลสัถานสารณจสารโ้า
ระ์ว่าคประเทศขอคสังคโปปรจ เดือนสังค์าโม 2562 ในรูปเคงนเ์รียญสังคโปปรจ ปดยมีรายละเอียด ดปคนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก.ค. 62 (%) ส.ค. 62 (%) ประเทศคู่ค้าส าคัญ ส.ค. 62

การค้ารวม -6.2 -8.6

การส่งออก -6.0 -10.4
ฮ่องกง (-32%)

มาเลเซีย (-19.7%)

สหรัฐฯ (-15%)

Electronic NODX -24.2 -25.9

Non-electronic NODX -6.7 -2.2
อินโดนีเซีย (-28.1%)

มาเลเซีย (-20.7%)

ฮ่องกง (-14.8%)

Electronic NORX -2.6 -5.7

Non-electronic NORX 0.3 -5.2
มาเลเซีย (-42.1%)

จีน (-39.7%)

อินโดนีเซีย (-25.6%)

การน าเข้า -6.5 -6.4

Oil Domestic Export -7.8 -27.3

สรุปสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศของสิงคโปร์ เดือนสิงหาคม 2562

NODX (Non-oil Domestic Export) -11.4 -8.9

NORX (Non-oil Re-exports) -1.1 -5.4

สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศของสิงคโปร์ ในเดือนสิงหาคม 2562 
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การส่งออกสินค้าของสิงคโปร์ ในเดือนสิงหาคม 2562 
 Non-oil Domestic Export (NODX) ขยายตปวลดลคร้อยละ 8.9 เมื่อเทียบสปบเดือนเดียวสปนขอคปี
ส่อน์น้า ์ลปคจาสสารขยายตปวลดลคร้อยละ 11.4 ในเดือนสรสฎาโม 2562 ปดยเป็นสารลดลคในสารสั่คออสทป้คในสังนโ้า 
Non-Electronic NODX และสังนโ้า Electronic NODX 

การส่งออกสินค้า Electronic NODX 
 ในเดือนสังค์าโม 2562 สารสั่คออสสังนโ้า Electronic NODX ขยายตปวลดลคร้อยละ 25.9 เมื่อเทียบสปบ
เดือนเดียวสปนขอคปีส่อน์น้า ์ลปคจาสสารขยายตปวลดลคร้อยละ 24.2 ในเดือนสรสฎาโม 2562 เป็นผลมาจาสสารลดลค
ขอคสารสั่คออสสังนโ้าประเภท ICs, PCs และ Disk Media Products 

การส่งออกสินค้า Non-Electronic NODX 
 ในเดือนสังค์าโม 2562 สารสั่คออสสังนโ้า Non-Electronic NODX ขยายตปวลดลคร้อยละ 2.2 เมื่อ
เทียบสปบเดือนเดียวสปนขอคปีส่อน์น้า ์ลปคจาสสารขยายตปวลดลคร้อยละ 6.7 ในเดือนสรสฎาโม 2562 เป็นผลมาจาสสาร
ลดลคขอคสารสั่คออสสังนโ้าประเภท Primary Chemicals, Pharmaceuticals และ Petrochemicals  

 
ตลาดการส่งออก NODX ในเดือนสังค์าโม 2562 ตลาดสั่คออส NODX 10 อปนดปบแรส สั่วนใ์ญ่ขยายตปวลดลค ยสเว้น 
จีน ปดยตลาดที่มีสารขยายตปวลดลคมาสที่สัุด 3 อปนดปบแรสได้แส่ ฮ่อคสคขยายตปวลดลคร้อยละ 32 มาเลเซียขยายตปวลดลค
ร้อยละ 19.7 และสั์รปฐฯ ขยายตปวลดลคร้อยละ 15 

 

Non-Monetary Gold -77.5% Primary Chemicals -46.6% Pharmaceuticals -49.8%

Diodes & Transistors -50.9% ICs -35.5% ICs -38.4%

ICs -18.0% Petrochemicals -30.5% Non-electric Engines & Motor -33.0%

ฮ่องกง -32% สหรัฐฯ -15%มาเลเซีย -19.7%
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การส่งออก NODX ไปยังตลาดใหม่ (Emerging Markets1) 
 ในเดือนสังค์าโม 2562 สารสั่คออส NODX ไปยปคตลาดใ์ม่ขยายตปวลดลคร้อยละ 19.1 เมื่อเทียบสปบ
เดือนเดียวสปนขอคปีส่อน์น้า ตามสารขยายตปวลดลคร้อยละ 29.6 ในเดือนสรสฎาโม 2562 ปดยประเทศโู่โ้าที่มีสาร
สั่คออสลดลค ได้แส่ สลุ่มประเทศ CLMV ลดลคร้อยละ 48 ละตงนอเมรงสาลดลคร้อยละ 43.2 และเอเชียใต้ลดลคร้อยละ 
25.9 

การส่งออก Oil Domestic Exports  
 ในเดือนสังค์าโม 2562 มูลโ่าสารสั่คออสน้ ามปนขยายตปวลดลคร้อยละ 27.3 เมื่อเทียบสปบเดือนเดียวสปน
ขอคปีส่อน์น้า ์ลปคจาสสารขยายตปวลดลคร้อยละ 7.8 ในเดือนสรสฎาโม 2562 ปดยประเทศโู่โ้าที่มีสารขยายตปวลดลค 3 
อปนดปบแรส ได้แส่ มาเลเซียขยายตปวลดลคร้อยละ 42.1 จีนขยายตปวลดลคร้อยละ 39.7 และองนปดนีเซียขยายตปวลดลคร้อย
ละ 25.6 สั่วนในด้านปรงมาณสารสั่คออสน้ ามปนขยายตปวลดลคร้อยละ 16.3 เมื่อเทียบสปบเดือนเดียวสปนขอคปีส่อน์น้า 
์ลปคจาสสารขยายตปวเพง่มข้ึนร้อยละ 1.5 ในเดือนสรสฎาโม 2562 

 

                                                           
1 Emerging Markets ประสอบด้วยแโรงบเบียน เอเชียสลาค สลุ่มประเทศ CLMV (สปมพูชา สัปป. ลาว เมียนมา และเวยีดนาม) ตะวปนออสและยปุรปใต้ 
(ไม่ใช่สั์ภาพยปุรป) ละตงนอเมรงสา ตะวปนออสสลาค เอเชียใต้ และแอฟรงสาใต้ 

ก.ค.62 ส.ค.62 ก.ค.62 ส.ค.62 ก.ค.62 ส.ค.62
ฮ่องกง -21.7 -32.0 -22.6 -27.2 -19.9 -43.8
สหรัฐฯ 12.2 -15.0 -8.9 -16.4 18.3 -14.6
มาเลเซีย -23.5 -19.7 -44.7 -31.8 -8.0 -11.5
ญ่ีปุ่น -44.2 -29.7 -40.3 -21.4 -45.1 -31.7

อินโดนีเซีย -16.6 -21.0 1.7 12.6 -18.7 -24.4
ไต้หวัน -18.5 -18.9 -22.7 -39.2 -13.9 12.1
EU28 -3.3 -10.8 -37.2 -40.0 5.6 5.1
ไทย -6.1 -16.8 -24.4 -20.1 5.5 -14.9

เกาหลีใต้ -4.6 -2.9 -10.3 -27.1 -2.7 4.3
จีน -5.1 38.5 -13.4 -20.1 -2.7 58.0

ตารางแสดง Non-oil Domestic Exports (NODX) to Top Markets (% Y-o-Y Growth)
NODX Non-Electronic NODXElectronic NODX

ตลาด
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การส่งออก Non-oil Re-Exports (NORX) 
 ในเดือนสังค์าโม 2562 สารสั่คออส Non-oil Re-Exports (NORX) ขยายตปวลดลคร้อยละ 5.4 เมื่อ
เทียบสปบเดือนเดียวสปนขอคปีส่อน์น้า ์ลปคจาสสารขยายตปวลดลคร้อยละ 1.1 ในเดือนสรสฎาโม 2562 ปดยเป็นสารลดลค
ในสารสั่คออสทป้คในสังนโ้า Non-Electronic NORX และสังนโ้า Electronic NORX 

การส่งออกสินค้า Electronic NORX 
 ในเดือนสังค์าโม 2562 สารสั่คออสสังนโ้า Electronic NORX ขยายตปวลดลคร้อยละ 5.7 เมื่อเทียบสปบ
เดือนเดียวสปนขอคปีส่อน์น้า ์ลปคจาสสารขยายตปวลดลคร้อยละ 2.6 ในเดือนสรสฎาโม 2562 สารขยายตปวลดลคเป็นผล
มาจาสสารสั่คออสสังนโ้าประเภท Capacitors, ICs และ Telecommunications Equipment ที่ลดลค 

การส่งออกสินค้า Non-Electronic NORX 
 ในเดือนสังค์าโม 2562 สารสั่คออสสังนโ้า Non-Electronic NORX ขยายตปวลดลคร้อยละ 5.2 เมื่อ
เทียบสปบเดือนเดียวสปนขอคปีส่อน์น้า ์ลปคจาสสารขยายตปวเพง่มขึ้นร้อยละ 0.3 ในเดือนสรสฎาโม 2562 สารขยายตปว
ลดลค เป็ นผลมาจาสสารสั่ ค ออสสังนโ้ าประ เภท  Electrical Circuit Apparatus,  Non-Monetary Gold และ 
Petrochemicals ที่ลดลค 

 
ตลาดการส่งออก NORX ในเดือนสังค์าโม 2562 ตลาดสั่คออส NORX 10 อปนดปบแรส สั่วนใ์ญ่ปดยรวมลดลค ยสเว้น จีน 
สั์รปฐฯ และเสา์ลีใต้ ปดยตลาดที่มีสารขยายตปวลดลคมาสที่สัุด 3 อปนดปบแรส ได้แส ่องนปดนีเซียขยายตปวลดลคร้อยละ 28.1 
มาเลเซียขยายตปวลดลคร้อยละ 20.7 และฮ่อคสคขยายตปวลดลคร้อยละ 14.8 
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ที่มา : Enterprise Singapore / Focus Economic 

สั านปสคานสั่คเสัรงมสารโ้าในตา่คประเทศ ณ สรุคสังคโปปรจ / สปนยายน 2562 

Capacitors -25.1% Electrical Circuit Apparatus -34.7%

ICs -5.4% Non-Monetary Gold -28.8%

Telecommunications Equipment -5.1% Petrochemicals -25.2%

Electronic NORX -5.7% Non-electronic NORX -5.2%


