รายละเอียดข้อตกลงการค้าจีน-สหรัฐฯ Phase 1
สงบศึ กชัวคราว แต่ระยะยาวยังน่ากังวล

16 ม.ค. 2563

หลังจาทีรัฐบาลปธน. Trump ได้เริมเปดศึกสงครามการค้าจากจีนตังแต่ช่วงต้นป 2018 โดยได้ปรับเพิ ม
ภาษีบนสินค้านําเข้าจากจีน ส่วนจีนก็ได้ตอบโต้ในลักษณะเดียวกัน หลังจากนันทังสองฝายก็ได้ส่งตัวแทนมาเจรจาข้อ
ตกลงทางการค้าทําให้เกิดการสงบศึกชัวคราว จนในทีสุดทังสองฝายก็ได้ลงนามข้อตกลงทางการค้า Phase 1
สําเร็จในวันที 15 มกราคม 2020

ข้อตกลงดังกล่าวนําไปสู่หลายประเด็นและมีข้อสังเกตุดังนี …..
●

Intellectual Property: หัวข้อนีเปนทีจับตาในข้อตกลง Phase 1 มีรายละเอียดทีจีนจะต้องปฏิบัติตังแต่
Trade Secret (ความลับทางการค้า) , สิทธิบัตรยารักษาโรค, เครืองหมายการค้า ฯลฯ แต่ประเด็นทีน่า
สนใจคือในห้วข้อ 1.35 “ภายใต้หัวข้อ Implementation” กล่าวคือ สหรัฐฯต้องการให้จีนส่งแผนปฏิบัติ
การ (Action Plan) ภายใน 30 วัน พร้อมรายละเอียดวันทีชัดเจนจะปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างไร อันนีถือ
เปนจุดเสียงใน 1 เดือนข้างหน้า เพราะ ถึงแม้ว่าจีนสามารถส่งแนวทางปฏิบัติได้ แต่อาจไม่ถูกใจสหรัฐฯ

●

Expanding Trade: นักเศรษฐศาสตร์ประเมินว่า การทีจีนจะเพิ มการนําเข้าจากสหรัฐฯ มูลค่ารวม 2
แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ นันมีแนวโน้มเปนไปได้ยาก
○

ทังป 2017 จีนนําเข้าสินค้าและบริการจากสหรัฐฯ 1.9 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หากอิงตัวเลขดัง
กล่าวจีนต้องนําเข้าเพิ มอีก 7.7 หมืนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (+41%) และ 1.23 แสนล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ (+65%) ในป 2020 และ 2021 ตามลําดับ

○

นอกจากนีหากจีนจําเปนต้องนําเข้าสินค้าจากสหรัฐฯ จริงย่อมมีผลกระทบกับประเทศทีเปนคู่ค้า
จีน อาทิ ออสเตรเลีย (พลังงานและสินค้าเกษตร), แคนาดา(อาหารและสินค้าเกษตร) และ
บราซิล/อาร์เจนติน่า (สินค้าเกษตร)
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○

การนําเข้าสินค้าและบริการจากสหรัฐฯเพิ มย่อมมีผลต่ออุปสงค์เงินดอลลาร์สหรัฐฯทีสูงขึนทําให้
ดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าซึงอาจจะไม่ดีต่อปธน.ทรัมปทีต้องการให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯอ่อนค่า

สิงทีต้องเจรจาเพิ มเติมในข้อตกลงทางการค้า Phase 2
นอกจากประเด็นข้างต้นแล้ว ยังมีอีกหลายประเด็นทีจีนและสหรัฐฯ จะต้องเจรจาเพิ มเติมในข้อตกลงทางการค้า
Phase 2 ซึงยังไม่ชัดเจนว่าจะเกิดการเจรจาขึนเมือใด มีเพี ยงคํากล่าวจากปธน.Trump ทีบอกว่าจะเริมเจรจาหลัง
การเลือกตังประธานาธิบดี เดือนพฤศจิกายนปนี โดยประเด็นทีต้องเจรจาต่อไป ได้แก่
●
●

ประเด็นการใช้เงินอุดหนุนของภาครัฐจีนกับบางอุตสาหกรรม ซึงได้ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขัน
ของบริษัทต่างชาติ
การปรับลดอัตราภาษีสินค้านําเข้าจากจีนทีสหรัฐฯ ได้เรียกเก็บไปแล้ว รวมมูลค่า 3.6 แสนล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ โดยแบ่งเปนสินค้ามูลค่า 2.5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทีอัตรา 25% และสินค้ามูลค่า 1.2 แสน
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทีอัตรา 7.5% (ปรับลดลงมาจากก่อนหน้าที 15%)

ข้อตกลงใน Phase 1 ประกอบไปด้วยรายละเอียดทังหมด 94 หน้า แบ่งเปน 8 หัวข้อ (Chapters) ทังนีส่วน
ทีเปนองค์ประกอบสําคัญ 6 หัวข้อหลักคือ 1. Intellectual Property 2. Technology Transfer 3. Trade in Food
and Agricultural 4. Financial Services 5. Macroeconomic Policy & Exchange Rate 6. Expanding
Trade ประเด็นทีสําคัญพอสรุปได้ดังนี
ประเด็นสําคัญ

รายละเอียด

1. Intellectual Property

ใน Article 1.35 ระบุจีนจะต้องจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action plan) ภายใน 30 วันหลัง
จากลงนามข้อตกลง Phase 1 เพื อทีจะเพิ มความเข้มงวดในการคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปญญาซึงครอบคลุมทังสิทธิบัตร เครืองหมายการค้า ลิขสิทธิ และจีนจะต้องออก
กฎหมายเพื อลงโทษการลอกเลียนแบบสินค้าด้วย

2. Technology Transfer

● จีนจะต้องยกเลิกข้อบังคับทีให้บริษัทต่างชาติถ่ายโอนเทคโนโลยีให้แก่บริษัทจีน เพื อ
แลก กับการเข้าถึงตลาดจีน หรือแลกกับการได้รับอนุญาติในการทําธุรกิจในจีน
● จีนจะต้องยกเลิกการสนับสนุนให้บริษัทจีนไปลงทุนในต่างประเทศ เพื อแลกกับการได้
เทคโนโลยี

3. Trade in Food and
Agricultural

จีนและสหรัฐฯ จะร่วมมือกันในการพั ฒนาภาคเกษตรกรรมของทัง 2 ประเทศ ผ่านการ
วิจัยและพั ฒนา และสนับสนุนให้มีการแลกเปลียนสินค้าเกษตรซึงกันและกัน

4. Financial Services

จีนจะอนุญาติให้สหรัฐฯ เข้าถึงตลาดบริการทางการเงินของจีนมากขึนและยุติธรรมมาก
ขึน ซึงประกอบได้ด้วยธุรกิจธนาคาร หลักทรัพย์ การจัดการกองทุน ประกัน รวมถึงการ
บริการ Credit rating

5. Macroeconomic
Policy & Exchange
Rate

● ทังสองประเทศจะต้องเคารพซึงนโยบายทางการเงินของแต่ละฝาย
● ทังสองประเทศจะต้องดําเนินนโยบายการบริหารประเทศอย่างโปร่งใส มุ่งเน้นทีจะ
พั ฒนาเสถียรภาพและการเติบโตของเศรษฐกิจ
● จีนจะไม่ลดค่าเงินหยวน เพื อความได้เปรียบทางการค้า
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6. Expanding Trade

● จีนจะซือสินค้าจะสหรัฐฯ เพิ มมากขึน (รายละเอียดในหน้าถัดไป )

รายการสินค้าทีจีนตกลงจะซือเพิ มจากสหรัฐฯ
สินค้าทีจีนตกลงจะซือสินค้าเพิ มจากสหรัฐฯ รวมมูลค่า 2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในระยะเวลา 2 ป
หรือตังแต่ 1 ม.ค. 2020 - 31 ธ.ค. 2021 ซึงสามารถแบ่งเเปนรายกลุ่มสินค้าได้ ดังนี

กลุ่มสินค้า

ตัวอย่างสินค้า

มูลค่าทีจีนจะซือในป 2020
(พั นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)

มูลค่าทีจีนจะซือในป 2021
(พั นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)

สินค้าอุตสาหกรรม

ตู้เย็น หลอดไฟ ลวดนําไฟฟา
ยารักษาโลก เหล็ก กังหันไอนํา
เครืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์

32.9

44.8

สินค้ากลุ่มพลังงาน

แก๊สธรรมชาติ ถ่านหิน นํามัน
ปโตรเลียม แอลกอฮอล กังหัน
ไอนํา

18.5

33.9

บริการ

การบริการทางการเงิน ประกัน
การบริการทีปรึกษาธุรกิจ การ
เช่า Could computing

12.8

25.1

สินค้าเกษตร

ถัวเหลือง เนือหมู ผลไม้
ข้าวโพด ฝาย นําผึง

12.5

19.5

Source: Credit Suisse, Bank of America Securities, Reuter, CNBC, Bloomberg, Premia Partners

เอกสารฉบับนีจัดทําขึนโดยมีวต
ั ป
ุ ระสงค์เพือใช ้ภายในองค์กรเท่านัน ข ้อมูลในรายงานนี บริษัทหลักทรัพย์จัดการทองทุน ทิสโก ้ จํากัด มิได ้ยืนยันหรือรับรองถึงความถูกต ้อง หรือสมบูรณ์ โดยความคิดเห็นทีปรากฏอยูในรายงานนีเป็ นเพียงกา
รนํ าเสนอในมุมมองของบริษัท และเป็ นความคิดเห็น ณ วันทีทีปรากฏในรายงานเท่านันซึงอาจเปลียนแปลงได ้ภายหลังวันดังกล่าว ในกรณีทมี
ี การเผยแพร่เอกสารต่อบุคคลภายนอกบริษัทไม่รับผิดชอบต่อการนํ าข ้อมูลหรือความคิดเห็นใดๆ
้ในทุ
ไปใช
กกรณี

