
 
 
 
  

ข่าวเด่นประจำสัปดาห ์
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก 
8 กรกฎาคม 2564 

ครึ่งปีแรกตลาดรถยนตเ์ติบโตร้อยละ 37
ลาดรถยนต์รัสเซียเติบโตอย่างต่อเนื่องใน
เดือนมิถุนายน โดยยอดขายเพิ่มข้ึนร้อยละ 
29 เม่ือเทียบกับปีท่ีแล้ว และเพ่ิมข้ึนร้อยละ 

10 เม ื ่อเท ียบกับปีก ่อนว ิกฤตโคว ิดป ี พ.ศ. 2562 
โดยทั่วไปแล้วในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ยอดขายเพิ่มข้ึน
ร้อยละ 37 ตามที ่สมาคมธุรกิจยุโรป (AEB) กล่าวว่า
ความต้องการรถยนต์ยังคงสูงกว่าอุปทาน 

ยอดขายรถยนต์นั่งและรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ขนาด
เล็กในรัสเซียในเดือนมิถุนายน เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.7 คิด
เป็นจำนวน 157,800 คัน ตามข้อมูลของ AEB ในช่วง
เวลานี้ของปีที่แล้วเครือข่ายตัวแทนจำหน่ายได้กลับมา
เปิดธุรกิจอีกครั ้งหลังมีการใช้มาตรการล็อกดาวน์ท่ี
ยอดขายหดต ัวลงมากท ี ่ส ุดในเด ือนเมษายนและ
พฤษภาคม พ.ศ. 2563 แต่เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน
ของปี พ.ศ. 2562 ช่วงก่อนวิกฤตจะเห็นว่าช่วงนั้นมีการ
การเติบโตพอดีพอสมควรท่ีร้อยละ 9.8 

ย ี ่ห ้อ Lada เป ็นผ ู ้นำตลาดรถยนต์ร ัสเซ ียในเด ือน
มิถุนายน มียอดขาย 40,100 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 43 
(เพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ. 25462 ร้อยละ 30.3) ส่วนยี่ห้อ 
Hyundai รั้งตำแหน่งรถยนต์ต่างชาติที่มียอดขายสูงสุด
จำนวน 19,200 คัน โดยมียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 44 
(สูงกว่าปี พ.ศ. 2562 ร้อยละ 17.6) และยี่ห้อ Kia มี
ยอดขาย 18,800 คัน  เพิ ่มขึ ้นร ้อยละ 11 แต่เม่ือ
เปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2562 จะมีการเติบโตเป็นลบ  

ยี่ห้อ Renault มียอดขาย 13,300 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 
24 (สูงกว่าปี พ.ศ. 2562 ร้อยละ 11) ยี่ห้อ Volkswagen 
ยอดขาย 10,200 คัน เพิ่มร้อยละ 35 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 
เทียบกับปี พ.ศ. 2562) ยี่ห้อ Skoda ยอดขาย 10,100 
คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 38 (สูงกว่าปี พ.ศ. 2562 ถึงร้อยละ 

42.7 และเป็นแบรนด์เดียวที่มีการเติบโตในช่วงเวลานั้น
จาก 10 อ ันด ับแรกของตลาด) ยอดขายของย ี ่ห้อ 
Toyota จำนวน 7,500 คัน เติบโตเพียงเล็กน้อยร้อยละ 
2 เมื ่อเทียบกับปีที ่แล้ว และลดลงร้อยละ 11.8 เม่ือ
เทียบกับปี พ.ศ. 2562 สำหรับ GAZ Group มียอดขาย 
4,600 คัน เพิ่มร้อยละ 23 (ลดลงร้อยละ 3 เทียบกับปี 
พ.ศ. 2562) ยี่ห้อ Nissan มียอดขาย 4,100 คัน ลดลง
ร้อยละ 4 (ลดลงร้อยละ 24.8 เทียบกับปี พ.ศ. 2562) 
ในทางกลับกันรถยนต์ของจีนยี ่ห ้อ Havalแสดงการ
เติบโตถึงสามหลัก เพิ่มขึ้นร้อยละ 143 คิดเป็นจำนวน 
3,500 คัน (เทียบกับ 725 คันท่ีขายได้ในปี พ.ศ. 2562) 

โดยสร ุปในช ่วงคร ึ ่ งป ีแรกของป ีน ี ้ม ียอดขายรวม 
870,000 คัน ตลาดเติบโตร้อยละ 36.9 แต่เม่ือเทียบกับ
ครึ่งแรกของปี พ.ศ. 2562 จะพบว่ามียอดขายเพิ่มข้ึน
ร้อยละ 5.1 

AEB ระบุว่าความต้องการรถยนต์ยังคงสูงกว่าอุปทาน 
ในขณะเดียวกันการเลื ่อนเวลาขึ ้นค่าธรรมเนียมการ
กำจัดซากรถก็ช่วยสนับสนุนตลาดและช่วยชะลอการ
ปรับข้ึนราคารถยนต์ได้ นาย Thomas Sterzel หัวหน้า
คณะกรรมการผ ู ้ ผล ิตรถยนต ์ของ AEB กล ่าวว่ า
สถานการณ์แพร่ระบาด Covid-19 กำลังแย่ลง แต่หวัง
ว่าจะสามารถหลีกเลี่ยงการประกาศใช้มาตรการล็อค
ดาวน์ได้ แม้จะมีปัญหากับอุปทานเซมิคอนดักเตอร์และ
ต้นทุนราคาโลหะที ่เพิ ่มขึ ้น แต่ยังเชื ่อว่าจะสามารถ
ป้องกันยอดขายที่จะลดลงอย่างรวดเร็วในปี พ.ศ. 2564 
และในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเราจะเห็นการปรับตัวของ
ตลาด 

จากผลประกอบการที ่ด ีในช ่วงคร ึ ่งป ีแรก AEB ได้
ปรับปรุงการคาดการณ์ประจำปีให้ดีขึ ้น โดยคาดว่า

ต
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ตลาดจะเติบโตได้ร้อยละ 9.8 คิดเป็นจำนวนเกือบ 1.8 
ล้านคัน หากเทียบกับเมื่อต้นปี พ.ศ. 2564 สมาคมเคย
หวังไว้ว่าจะเติบโตได้เพียงร้อยละ 2.1 เท่านั้น ทั้งนี้การ
คาดการณ์ทั้งสองอิงตามสมมติฐานว่าจะไม่มีการนำเอา
มาตรการล็อกดาวน์กลับมาใช้อีก หากการคาดการณ์
ใหม่ของ AEB เป็นจริง ถือว่าตลาดรถยนต์สามารถ
เอาชนะผลกระทบของการระบาดใหญ่ในปีนี้ได้ และ
เทียบเคียงได้กับยอดขายเมื่อปี พ.ศ. 2562 ก่อนเกิด
วิกฤตโควิด อย่างไรก็ตามในปี พ.ศ. 2562 ตลาดรถยนต์
ก็เริ่มหดตัวแล้ว โดยลดลงร้อยละ 2.3 เมื่อเทียบกับปี 
พ.ศ. 2561 ถัดมาในปี พ.ศ. 2563 มียอดขายทั้งสิ้น 1.6 
ล้านคัน ลดลงร้อยละ 9.1 

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคมที่ผ่านมา กระทรวงอุตสาหกรรม
และการค้าได้ให้ความคาดหวังต่อตลาด โดยเจ้าหน้าท่ี
คาดว่ายอดขายรถยนต์จะเติบโตร้อยละ 4-5 ภายในสิ้น
ปีนี้ นาย Denis Manturov รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ 
กล่าวว่าหากสามารถรักษาความต้องการในตลาดให้อยู่
ในระดับนี้ต่อไปได้  ก็ถือว่าการสนับสนุนของรัฐที ่ได้
จ ัดสรรให้ม ีเพียงพอแล้วและไม่จำเป็นต้องจัดสรร
ทรัพยากรเพิ่มเติมแต่อย่างใด แต่ในเดือนสิงหาคมที่จะ

ถึงนี้ยังคงมีแผนที่จะเริ่มโครงการสินเชื่อรถยนต์พิเศษ
ใหม่ด้วยงบประมาณ 5 พันล้านรูเบิล 

ท่ีมา: Car Accelerated on Vacation, by Olga Nikitina, 
kommersant.ru 

จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของรัสเซียที่ฟื้นตัวอย่าง
แข็งแกร่งในช่วงครึ่งปีแรก แม้ว่าจะมีอาการสะดุดบ้าง
จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 รุนแรงระลอกใหม่ใน
เดือนมิถุนายน หากไม่มีการประกาศใช้มาตรการล็อค
ดาวน์อย่างเข้มข้นแล้ว ก็พอจะมั ่นใจได้ว ่าปีนี ้จะมี
ยอดขายสูงกว่าช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดระลอกแรก
เม่ือปี พ.ศ. 2562 อย่างแน่นอน 

หมวดสินค้ารถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ เป็น
หมวดสินค้าอันดับหนึ่งของไทยในตลาดรัสเซียที่ครอง
สัดส่วนสูงถึงร้อยละ 30 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด 
ยังไม่รวมสินค้าเก่ียวเนื่องอ่ืน ๆ ได้แก่เครื่องยนต์สันดาป
ภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ และยางรถยนต์ ท่ี
มักจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันด้วย ซึ่งถ้านับ
รวมมูลค่าในส่วนนี ้ทั ้งหมดก็จะมีสัดส่วนสูงถึงเกือบ
ครึ่งหนึ่งของมูลค่าการส่งออกท้ังหมดของไทย ด้วยเหตุ
นี้จึงมั่นใจได้ว่ามูลค่ารวมการส่งออกไปยังรัสเซียในปีนี้
จะเติบโตได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 �

 


