
 

เม่ือเดือนพฤษภาคม คณะตวัแทนทางการค้าของสหรัฐฯ ซึง่มี Steven Terner Mnuchin รัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงการคลงั  Wilbur Louis Ross, Jr. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย์และท่ีปรึกษาด้านการค้าของ
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ีระดบัสงูจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องได้เดนิทางเยือนจีน เพ่ือเจรจาให้จีน
ลดการได้ดลุการค้ากบัสหรัฐฯ ให้ได้ 200,000 ล้านUSD ภายในสิน้ปี 2020 รวมทัง้ลดการกีดกนับริษัทตา่งชาติ
ลงทนุในจีน และให้ทางการจีนยกเลกิการสนบัสนนุเงินทนุแก่บริษัทเทคโนโลยีของจีนในการควบรวมและดดูซบั
เทคโนโลยีจากบริษัทของอเมริกา             

การท่ีจีนเตบิโตทางเศรษฐกิจและเพิ่มความสามารถด้านการแขง่ขนัในภาคอตุสาหกรรมมาอยา่งตอ่เน่ือง 
สง่ผลให้สหรัฐฯ ขาดดลุการค้ากบัจีนมาหลายสบิปี จงึได้ดําเนินมาตรการจดัเก็บภาษีสนิค้านําเข้าจากจีนเพ่ือลด
การขาดดลุในเบือ้งต้น โดยมีผลบงัคบัใช้กบัสนิค้าจีน 1,102 รายการ แยกดําเนินการเป็น 2 ช่วง คือ วนัท่ี 6 
กรกฎาคม 2018 เป็นต้นมา สหรัฐฯ เรียกเก็บภาษีนําเข้าจากสนิค้าจีน 818 รายการ ในมลูคา่สนิค้า 34,000 ล้าน
USD  และวนัท่ี 23 สงิหาคม 2018 เป็นต้นมา เรียกเก็บภาษีนําเข้าจากสนิค้าจีน 284 รายการ ในมลูคา่สนิค้า 
16,000 ล้านUSD สนิค้าจีนท่ีถกูเรียกเก็บภาษีนําเข้าสว่นใหญ่เป็นสนิค้าท่ีเก่ียวข้องกบัยทุธศาสตร์ “Made in 
China 2025” { การพฒันาภาคอตุสาหกรรมของจีนสู ่ Industry 4.0 ระยะเวลา 10 ปี (ถงึปีค.ศ.2025) ด้วยโรงงานอจัฉริยะ 

(smart factory) ท่ีใช้เทคโนโลยีขัน้สงู ประสทิธิภาพสงู สร้างนวตักรรม ลดการสญูเสีย/สิน้เปลืองทรัพยากร รักษาสิง่แวดล้อม และ
ตอบสนองความต้องการของลกูค้า ฯลฯ รวมทัง้การบริหารจดัการ Big Data การพฒันาวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ 
รถยนต์ไฟฟ้า วิศวกรรมการบินและอวกาศ วิศวกรรมชีวการแพทย์ เป็นต้น ยทุธศาสตร์ดงักลา่วได้กําหนดไว้ในแผนพฒันา

เศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติของจีน  ฉบบัท่ี 13 (ค.ศ.2016 – ค.ศ.2021) และจะตอ่เน่ืองในฉบบัตอ่ไป} 

จีนตอบโต้สหรัฐฯ ด้วยการจดัเก็บภาษีสนิค้านําเข้าจากสหรัฐฯ 659 รายการ ในมลูคา่สนิค้า 50,000 ล้าน
USD ซึง่เทา่กบัท่ีสหรัฐฯ ปฏิบตัติอ่จีน  สนิค้าท่ีจดัเก็บภาษีนําเข้า ได้แก่ สนิค้าเกษตร (ถัว่เหลือง ผลไม้ เนือ้สตัว์/
ผลติภณัฑ์เนือ้สตัว์ สตัว์นํา้/ผลติภณัฑ์สตัว์นํา้ ฯลฯ ) ยานยนต์และอากาศยาน เป็นต้น  ทัง้นีถ้ัว่เหลืองเป็นสนิค้า
เกษตรสง่ออกท่ีสําคญัของสหรัฐฯ ราคาถัว่เหลืองจะผกูโยงกบัความต้องการและปริมาณการนําเข้าของจีน  
เน่ืองจากจีนเป็นผู้ นําเข้ารายใหญ่ท่ีสดุของโลก  

ขณะเดียวกนั ธนาคารกลางจีนได้ปรับลดการกนัสํารองเงินฝากลง 0.5%  เพ่ือให้สถาบนัการเงินเพิ่มเม็ด
เงินหมนุเวียนในระบบเศรษฐกิจอีก 700,000 ล้านหยวน เป็นการเพิ่มสภาพคลอ่งแก่ภาคธุรกิจท่ีได้รับผลกระทบ
จากมาตรการกําแพงภาษีของสหรัฐ เห็นได้วา่ จีนพร้อมทําสงครามการค้าด้วยมาตรการเดียวกบัท่ีสหรัฐฯ 
ดําเนินการกบัจีน สาเหตท่ีุจีนแสดงทา่ทีแข็งกร้าว เน่ืองจากการออ่นข้อให้สหรัฐฯ ทําให้จีนดดู้อยกวา่บนเวที
การเมืองระหวา่งประเทศ และยงัลดทอนความเช่ือมัน่ของประชาชนจีนท่ีมีตอ่รัฐบาล อีกทัง้จีนมีความมัน่ใจในพืน้
ฐานเศรษฐกิจภายในประเทศสามารถตอบโต้มาตรการของสหรัฐฯ    

 

จีน – สหรฐัฯ ความไมส่มดลุทางการคา้ 

นําส ูก่ารกีดกนัการคา้และการลงทนุระหว่างกนั 



ปัจจบุนั จีนมีผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) มากเป็นอนัดบั 2 
ของโลก  จากข้อมลูของธนาคารโลก (ปี 2017)  สหรัฐฯ มีผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ 19.56 ล้านล้านUSD  
เป็นอนัดบั 1 ของโลก  จีนมี 13.17 ล้านล้านUSD เป็นอนัดบั 2 หรือคดิเป็น 67% ของสหรัฐฯ  ญ่ีปุ่ นมี 4.34 ล้าน
ล้านUSD เป็นอนัดบั 3 ซึง่น้อยกวา่อนัดบั 1 และ 2 คอ่นข้างมาก  แตเ่ม่ือพิจารณาการเตบิโตของผลติภณัฑ์มวล
รวมภายในประเทศ พบวา่ ปี 2017 จีนมีผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศเพิ่มขึน้ 2 ล้านล้านUSD  ขณะท่ีสหรัฐฯ 
เพิ่มขึน้ 1.4 ล้านล้านUSD  ข้อมลูท่ีน่าสนใจอีกสว่นหนึง่ คือ มณฑลของจีนท่ีมีการเตบิโตทางเศรษฐกิจอยูร่ะดบั
แถวหน้าของประเทศ ได้แก่ มณฑลกวางตุ้ง มณฑลเจียงซ ู มณฑลซานตง มณฑลเจ้อเจียง มณฑลเหอเป่ย  
มณฑลเหอหนาน  มณฑลเสฉวน  มณฑลหเูป่ย  มณฑลหหูนาน  มณฑลฝเูจีย้น  รวมถงึมหานครเซ่ียงไฮ้ ตา่งมี 
GDP มากกวา่ 4 แสนล้านUSD ถึง 1.3 ล้านล้านUSD  จดัอยูใ่นระดบัเดียวกบัประเทศท่ีมี GDP ลําดบัท่ี 14-30 
ของโลก ( ประกอบด้วยสเปน เมก็ซโิก อินโดนีเซีย ตรุกี เนเธอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ ซาอดุอิาระเบีย อาเจนตนิา 
ไต้หวนั สวีเดน โปแลนด์ เบลเย่ียม ไทย อิหร่าน ออสเตรีย ไนจีเรีย และนอร์เวย์ )    

จีนเปิดเผยตวัเลขการสง่ออกในปี 2017 ดงันี ้ สหรัฐฯ สง่ออกไปจีน 170,000 ล้านUSD จีนสง่ออกไปยงั
สหรัฐฯ 580,000 ล้านUSD หากมองผิวเผินอาจประเมินวา่ จีนคงเป็นฝ่ายเสียเปรียบในสงครามการค้าระหวา่งจีน
กบัสหรัฐฯ เน่ืองจากสหรัฐฯ เป็นตลาดสง่ออกรายใหญ่ของจีน มีสดัสว่นประมาณ 20% ของการสง่ออกทัง้หมด
ของจีน แตห่ากไมน่บัรวมการสง่ออกของบริษัทอเมริกาท่ีลงทนุในจีน ตวัเลขการสง่ออกท่ีมีตอ่กนัไมไ่ด้ตา่งกนัมาก 
สนิค้าจีนท่ีสง่ออกไปสหรัฐฯ สว่นใหญ่เป็นคอมพวิเตอร์และอปุกรณ์ โทรศพัท์มือถือ เคร่ืองไฟฟ้า เคร่ืองพิมพ์ ของ
เลน่เดก็ ฯลฯ ซึง่สว่นใหญ่ผลติภายใต้แบรนด์ตา่งชาต ิ มีทัง้ dell , hp , apple , samsung , sony และ bosch  
สว่นสนิค้าท่ีสหรัฐฯ สง่ออกไปจีน สว่นใหญ่เป็นสนิค้าเกษตร เซมิคอนดกัเตอร์(สารกึ่งตวันํา) รถยนต์ เคร่ืองบนิ ยา 
เวชภณัฑ์และอปุกรณ์ทางการแพทย์ ดงันัน้ การท่ีสหรัฐฯ จดัเก็บภาษีนําเข้าสนิค้าจีนยอ่มสง่ผลกระทบตอ่บริษัท
ตา่งชาตท่ีิลงทนุในจีนเช่นกนั  

อยา่งไรก็ตาม จีนมีความตัง้ใจลดการได้ดลุทางการค้ากบัสหรัฐฯ ด้วยการเพิม่การนําเข้า  สํานกังานสถิติ
แห่งชาตจีิน รายงานตวัเลขการค้าระหวา่งประเทศของจีนในไตรมาส 1 ปี 2018 วา่ การค้าระหวา่งประเทศของจีน
มียอดรวมเกินดลุลดลง สอดคล้องกบัการคาดการณ์ของศนูย์วิจยัการค้าระหวา่งประเทศ สํานกังานคณะกรรมการ
สง่เสริมการค้าระหวา่งประเทศ  ซึง่ประเมินวา่ ปี 2018 จีนจะมีดลุการค้าเกินดลุลดลงจากปีท่ีผา่นมา จากการ
ดําเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการสง่เสริมการบริโภคภายในประเทศ  ซึง่เป็นผลให้มลูคา่การนําเข้าเพิม่ขึน้   

สําหรับตวัเลขการสง่ออกและการนําเข้าของกรมศลุกากร ชีใ้ห้เห็นวา่ ไตรมาส 1 ปี 2018 จีนมีมลูคา่
สง่ออก 3.54 ล้านหยวน เพิม่ขึน้ 7.4%  และมีมลูคา่นําเข้า 3.21 ล้านหยวน เพิ่มขึน้ 11.7%  จงึมีดลุการค้าเกินดลุ 
326,180 ล้านหยวน ลดลง 21.8% เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนหน้า สนิค้าสง่ออกท่ีสําคญั 
ได้แก่ แผงวงจร โทรศพัท์มือถือ รถยนต์ เคร่ืองจกัรกล อปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ เคร่ืองมือ/อปุกรณ์การขนสง่และ
เคล่ือนย้าย รวมคดิเป็นสดัสว่น 59.4% ของการสง่ออกทัง้หมด โดยท่ีภาคเอกชนมีมลูคา่สง่ออกมากท่ีสดุ เทา่กบั 
1.64 ล้านหยวน คดิเป็นสดัสว่น 46.4%  สําหรับสนิค้านําเข้าท่ีสําคญั ได้แก่ ก๊าซธรรมชาต ิ นํา้มนัดบิ ถัว่เหลือง 
ถ่านหิน และสนิแร่ทองแดง    



เม่ือพิจารณาการค้าระหวา่งประเทศของจีนกบัประเทศคูค้่าท่ีสําคญั ได้แก่ จีนกบัสหรัฐอเมริกา จีนกบั
สหภาพยโุรป และจีนกบัฮ่องกง ในไตรมาส 1 ปี 2018 มีอตัราการเตบิโต 6.3%  8.2% และ 7.9% ตามลําดบั 
สําหรับการค้าระหวา่งประเทศของจีนกบัประเทศในแถบเส้นทางสายไหมทางบกและเส้นทางสายไหมทางทะเล
(One Belt , One Road) เตบิโตเฉล่ีย 12.9%  หากพจิารณาเป็นรายประเทศ พบวา่ การค้าระหวา่งจีนกบั
สหพนัธรัฐรัสเซียเตบิโต 20.5%   จีนกบัอินโดนีเซียเตบิโต 20%  และจีนกบัเวียดนามเตบิโต 30.7%    

ย้อนมองการค้าจีน-สหรัฐฯ 3 ทศวรรษท่ีผา่นมา นบัตัง้แตส่มยัประธานาธิบดี George H.W Bush (ดํารง
ตําแหนง่ ค.ศ.1989 ถึง ค.ศ.1993) สหรัฐฯ ดําเนินนโยบายเปิดกว้างทางการค้ากบัจีน โดยให้สทิธิประโยชน์ด้าน
ภาษีแก่สนิค้านําเข้าจากจีน ตอ่เน่ืองมาถงึสมยัประธานาธิบดี Bill Clinton (ดํารงตําแหนง่ ค.ศ.1993 ถึง ค.ศ.
2001) ทัง้สองประเทศมีความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้ามากขึน้  สหรัฐฯ ได้สนบัสนนุให้จีนเข้าเป็นสมาชิก
องค์การการค้าโลก(WTO)เป็นผลสําเร็จในปี2001 ผลกัดนัให้เศรษฐกิจและการค้าระหวา่งประเทศของจีนเตบิโต
อยา่งรวดเร็ว ภายในเวลาเพียง 10 ปี จีนมี GDP แซงหน้าประเทศญ่ีปุ่ นในปี 2010 ขณะเดียวกนั จีนยงัได้
ดลุการค้ากบัสหรัฐฯ  เพิม่มากขึน้  ดงัตวัเลขมลูคา่การสง่ออกและนําเข้าท่ีจีนมีตอ่สหรัฐ  ดงันี ้   

 

            มูลค่าการส่งออกและนําเข้าที่จีนมีต่อสหรัฐฯ ระหว่าง ปี ค.ศ.2000 – ค.ศ.2017    
 

ปี ( ค.ศ. ) 
จีนสง่ออกไปสหรัฐฯ 
หน่วย ( ล้านUSD ) 

จีนนําเข้าจากสหรัฐฯ 
หน่วย ( ล้านUSD ) 

2000 52,142 22,365 
2001 54,319 26,204 
2002 69,959 27,228 
2003 92,510 33,883 
2004 124,973 44,653 
2005 162,939 48,735 
2006 203,516 59,223 
2007 232,761 69,861 
2008 252,327 81,498 
2009 220,905 77,461 
2010 283,375 102,060 
2011 324,565 122,144 
2012 352,000 132,878 
2013 368,481 152,552 
2014 396,147 159,187 
2015 410,145 149,781 
2016 389,113 135,124 
2017 505,597 130,370 

 

ที่มา  :  Rhodium Group  



ปี 1991 ถึง ปี 2017 จีนได้ดลุการค้ากบัสหรัฐฯ จาก 14,000 ล้านUSD เพิ่มเป็น 375,227 ล้านUSD หรือ
เพิ่มขึน้ 26.5 เทา่ ประชากรจีนมีรายได้เฉล่ียตอ่หวัจาก 359 USD (1,912 หยวน)/คน/ปี เพิ่มเป็น 8,836 USD 
(59,660 หยวน) /คน/ปี  หรือเพิ่มขึน้  25 เท่า และเศรษฐกิจจีนมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของโลก   

ข้อมลูตวัเลขทางการของสหรัฐฯ ชีว้า่ ปี 2017 จีนมีดลุการค้าเกินดลุกบัสหรัฐฯ 375,227 ล้านUSD 
(ตวัเลขจากกรมศลุกากรของจีน เทา่กบั 275,800 ล้านUSD) เพิ่มขึน้เกือบ 14 เทา่ของปี 2001 และคดิเป็นสดัสว่น 
65% ของยอดดลุการค้าเกินดลุของจีน สนิค้าสําคญัท่ีจีนสง่ออกไปยงัสหรัฐฯ ได้แก่ เคร่ืองจกัร ผลติภณัฑ์
อิเลก็ทรอนิกส์ สิง่ทอ เหลก็กล้า อลมูิเนียม ฯลฯ  ทัง้นี ้จีนได้เพิ่มการนําเข้าสนิแร่ นํา้มนัดบิ ก๊าซธรรมชาต ิและถ่าน
หินจากสหรัฐฯ  รวมทัง้พืชผลทางการเกษตร  เพ่ือลดการได้ดลุการค้ากบัสหรัฐฯ  

สว่นข้อมลูตวัเลขของกระทรวงพาณิชย์จีน พบวา่ ประมาณ 60% ของยอดเกินดลุการค้าของจีน มาจาก
การสง่ออกของบริษัทตา่งชาตท่ีิลงทนุในจีน โดยเฉพาะช่วง 2 ทศวรรษท่ีผา่นมา อตุสาหกรรมการผลติในสหรัฐฯ 
ย้ายฐานการผลติไปจีนอยา่งตอ่เน่ือง ด้วยเพราะมีต้นทนุการผลติท่ีต่ํากวา่ ดงัเช่น ไนกี(้Nike)บริษัทผลติภณัฑ์กีฬา
ของสหรัฐฯ สง่ผลให้ตําแหน่งงานในตลาดแรงงานสหรัฐฯ ลดลง อตุสาหกรรมรองเท้ากีฬาเป็นอตุสาหกรรมรุ่น
แรกๆ ท่ีย้ายฐานการผลติมายงัภมูิภาคเอเชีย เพราะเป็นอตุสาหกรรมท่ีมีขัน้ตอนการผลติหลายขัน้ตอนและใช้
แรงงานจํานวนมาก ปัจจบุนัรองเท้ากีฬาท่ีจําหน่ายในสหรัฐฯ กวา่ 95% นําเข้ามาจากฐานการผลติในเอเชีย
โดยเฉพาะจีนกบัเวียดนาม ภมูิภาคเอเชียจงึเป็นแหลง่ผลติรองเท้ากีฬาท่ีใหญ่ท่ีสดุของโลก ต้นทนุการผลติตอ่
หนว่ยต่ํากวา่ในสหรัฐฯ 25% - 35%  เชน่เดียวกบั บริษัท Apple ท่ีตัง้โรงงานผลติสนิค้าในจีน และนําเข้าชิน้สว่น
จากตา่งประเทศมาประกอบเพ่ือสง่ออก  

สหรัฐฯ ยงัตําหนิจีนในเร่ืองระเบียบข้อบงัคบัการร่วมทนุท่ีไมเ่ป็นธรรม แกมบงัคบับริษัทตา่งชาตใิห้ถ่าย
โอนเทคโนโลยีแก่บริษัทของจีน รวมทัง้การท่ีทางการจีนสนบัสนนุด้านเงินทนุแก่บริษัทของจีนในการควบรวม
กิจการของบริษัทตา่งชาต ิ เพ่ือประโยชน์ในทรัพย์สนิทางปัญญา ด้วยเหตนีุ ้ สหรัฐฯ จงึจบัตาทนุจีนท่ีลงทนุใน 
‘ซลิคิอนแวลลีย์’ (Silicon Valley เป็นศนูย์กลางนวตักรรมและพฒันาเทคโนโลยีชัน้สงูของสหรัฐ ตัง้อยูท่างตอนเหนือของ

รัฐแคลฟิอร์เนีย) จดัตัง้บริษัทพฒันาด้านปัญญาประดษิฐ์ เพ่ือเรียนรู้และดดูซบัเทคโนโลยีจากบริษัทของอเมริกา 
เตรียมพร้อมตอ่ยอดพฒันาเทคโนโลยีและอตุสาหกรรมท่ีลํา้หน้ายิง่กวา่ ซึง่จะนําพาจีนให้มีขีดความสามารถด้าน
เทคโนโลยี อตุสาหกรรม และการทหารแซงหน้าสหรัฐฯ ดงันัน้ คณะกรรมการกํากบัดแูลการลงทนุในสหรัฐฯ โดย
ทนุตา่งชาต ิ (Committee on Foreign Investment in the United States -- CFIUS) สงักดักระทรวงการคลงั
สหรัฐฯ จงึมีมาตรการกลัน่กรองการเข้าซือ้หุ้นหรือถือหุ้นในบริษัทสญัชาตอิเมริกนัโดยทนุตา่งชาต ิ เพ่ือสกดัทนุจีน
ไมใ่ห้เข้าถงึเทคโนโลยีและนวตักรรมของสหรัฐฯ อีกทัง้ สภาผู้แทนฯ จะยกร่างกฎหมายเพิ่มอํานาจให้ CFIUS  
สามารถยบัยัง้ทนุตา่งชาตใินการลงทนุด้านเทคโนโลยีปัญญาประดษิฐ์    

ผลการเฝ้าระวงัการลงทนุจากจีน สง่ผลให้คร่ึงปีแรกของปี 2018 ทนุจีนกวา่ 2,140 ล้านUSD ถกูระงบั   
ในจํานวนนีย้งัไมร่วมเงินทนุ 20,000-30,000 ล้านUSD ของChongqing CASIN Group Co.,Ltd. บริษัทสญัชาติ
จีนท่ีต้องการเข้าซือ้ตลาดหลกัทรัพย์ชิคาโก โดยมีสดัสว่นการถือหุ้นอยูท่ี่ 29% ตามการเสนอขายครัง้แรกเม่ือเดือน
กมุภาพนัธ์ ปี 2016   

     

  



ปี 2018  ในช่วงคร่ึงปีแรก  สหรัฐฯ  ได้ระงบัการลงทุนของบริษัทสัญชาตจิีน  ดังนี ้     
 

บริษัทสัญชาตจีิน ลงทุนใน บริษัทสัญชาตอิเมริกา 
จาํนวนเงนิทุน 
( ล้านUSD ) 

Chongqing CASIN Group Co.,Ltd. 
重庆财信集团有限公司 

 Chicago Stock Exchange 20,000-30,000 

Ant Financial Services Group 
螞蟻金融服務集團  

 MoneyGram 1,200  

Zhongqingxinxin (Suzhou Industrial Park) Asset 
Management Co., Ltd.  
中青芯鑫（蘇州工業園區）資產管理有限責任公司 

 Xcerra 580 

HNA Group Co., Ltd. 
海航集团有限公司 

 Skybridge Capital  200 

BlueFocus Communication Group 
蓝色光标传播集团 

 Cogint  100 

CHINA NATIONAL HEAVY DUTY TRUCK GROUP 

Co.,Ltd. 
中国重型汽车集团有限公司 

 UQM Technologies  28 

Beijing  Dabeinong  Technology  Group Co.,Ltd. 
京大北農科技集團股份有限公司, 

 Waldo Farm 16.5 

Shenzhen  Xinlun  Technology  Co.,Ltd. 
深圳新纶科技股份有限公司 

 Akron Polymer  9.9 

 

ที่มา  :  Rhodium Group  
 

สหรัฐฯ เป็นแหลง่ลงทนุอนัดบัต้นๆ ท่ีบรรดาบริษัทยกัษ์ใหญ่ของจีนให้ความสนใจ  ปี 2016 จีนลงทนุใน

สหรัฐฯ มากเป็นอนัดบัหนึง่ รวมมลูคา่ 45,600 ล้านUSD  ปี 2017 มลูคา่การลงทนุลดลงมาอยูท่ี่ 29,000 ล้าน

USD โดยลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์มากท่ีสดุ มีสดัสว่นมากถงึ 36% รองลงมา ได้แก่ ธุรกิจเพ่ือสขุภาพและ

เทคโนโลยีชีวภาพ สําหรับปี 2018 ตวัเลขการลงทนุในคร่ึงปีแรก จีนลงทนุในสหรัฐฯ ลดลงอยา่งมาก มีเพียง

ประมาณ 2,000 ล้านUSD  สืบเน่ืองมาจากการเข้มงวดของทางการสหรัฐฯ และจีนดําเนินมาตรการควบคมุการ

โอนเงินออกนอกประเทศ นอกจากนี ้ บริษัทของจีนท่ีลงทนุในสหรัฐฯ อยูก่่อนแล้ว เช่น HNA Group Co., Ltd.  

Anbang Insurance Group และ Dalian Wanda Group  ได้ทยอยขายสนิทรัพย์ตา่งๆ ในสหรัฐฯ ท่ีลงทนุไว้ก่อน

หน้านี ้  

Savills Studley บริษัทอสงัหาริมทรัพย์ของสหรัฐฯ ให้ข้อมลูท่ีนา่สนใจ คือ ในการย่ืนคําขอมีถ่ินท่ีอยูใ่น

สหรัฐฯ ด้วยการลงทนุ หรือท่ีเรียกวา่ วีซา่ EB-5 ( Employment Based Fifth Preference Immigrant Investor 

Visa) ผู้ ย่ืนขอกวา่ 80% เป็นชาวจีนจากแผน่ดนิใหญ่ ความต้องการท่ีอยูอ่าศยัของชาวจีนกลุม่นี ้ สง่ผลให้ราคาท่ี

อยูอ่าศยัในสหรัฐฯ ขยบัสงูขึน้ (วีซา่ EB-5 เป็นวีซา่ถาวรหรือวีซา่นกัลงทนุ ประเภทท่ี 5 บญัญตัขิึน้ภายใต้กฎหมาย 



The Immigration Act of 1990 มีวตัถปุระสงค์ให้วีซา่ถาวรแก่นกัลงทนุตา่งชาตท่ีิมาลงทนุในอเมริกาและก่อให้เกิด

การสร้างงาน  เพ่ือให้นกัลงทนุและครอบครัวมีสทิธิพํานกัอาศยัและศกึษาเลา่เรียนในสหรัฐฯ อยา่งถาวร  วงเงิน

ลงทนุอยูท่ี่ 1.2 ล้านUSD ในพืน้ท่ีทัว่ไป และ 8 แสนUSD ในพืน้ท่ีกําหนด)    

จีนกบัสหรัฐฯ ตา่งเป็นประเทศคูค้่าท่ีสําคญัตอ่กนั ในปี 2017 จีนเป็นตลาดสง่ออกอนัดบั 3 ของสหรัฐฯ    
( แคนาดาเป็นอนัดบั 1 และเม็กซโิกเป็นอนัดบั 2 )  และเป็นตลาดนําเข้าอนัดบั 1 ของสหรัฐฯ ( เม็กซโิกเป็นอนัดบั 
2 และแคนาดาเป็นอนัดบั 3 ) ดงันัน้ สงครามการค้าจีน-สหรัฐฯ ท่ีเกิดขึน้ สง่ผลกระทบตอ่ทัง้สองประเทศ และยงัมี
ผลกระทบตอ่ห่วงโซอ่ปุทานระดบัโลก 

นอกจากนี ้ จีนยงัเป็นเจ้าหนีร้ายใหญ่ของสหรัฐฯ กระทรวงการคลงัของสหรัฐฯ ได้เปิดเผย ตวัเลขการถือ
ครองพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐฯ ณ สิน้ปี 2017 ดงันี ้ จีนถือครองพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐฯ 1.1849 ล้านล้านUSD มาก
เป็นอนัดบั 1  ญ่ีปุ่ นถือครอง 1.0615 ล้านล้านUSD อยูใ่นอนัดบั 2  รวมคดิเป็นสดัสว่นไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของ
พนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐฯ ท่ีออกจําหนา่ย นบัเป็นประเดน็สําคญัอีกอยา่งหนึง่ท่ีสหรัฐฯ ต้องพจิารณาในการเปิด
สงครามการค้ากบัจีน    

 

********************************** 


