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特朗普放松对华为限制提振亚洲供应商股价 但仍存疑虑 

路透香港/台北 7 月 1 日 - 美国总统特朗普关于允许美国企业向中国华为出售

“高科技产品”的决定，促使亚洲投资者周一积极买进华为供应商的股票，不过一些

专家对于情况是否有实质变化仍存怀疑。 

美国 5月将华为及其关联企业列入“实体清单”，限制 Alphabet(GOOGL.O)旗下

谷歌等美国科技企业与其进行业务往来。 

特朗普周六表示，这对于美国供应商不公平。在未经美国政府批准的情况下，这些供

应商不得向华为出售零部件。 

但特朗普没有说哪些美国公司可以恢复向华为供货。 

虽然分析师对于特朗普的决定对于华为有何意义存在怀疑，但华为的亚洲供应

商股价周一跳涨，因投资者认为特朗普的决定对于华为智能手机销售是利好消息。 

OLED 显示器面板生产商京东方(000725.SZ)和指纹传感器生产商深圳汇顶科技

(603160.SS)均涨停 10%。 

全球最大的电子产品组装代工厂商台湾鸿海(2317.TW)和晶圆代工巨擘台积电

(2330.TW)分别劲升 3%和 4%。 

“白宫明显的大转弯...不太可能给华为真正需要的产品，”独立研究公司

Radio Free Mobile 创办人 Richard Windsor 在研究报告中表示。 “即使真的有给，

华为的智能手机业务很可能已蒙受致命损害，”他表示。 一些科技博客认为特朗普的

言论意谓着，谷歌将可以恢复华为使用 Play Store 和应用。 

富邦证券分析师 Arthur Liao 表示，目前并不清楚美国科技公司能否为华为日

后的产品提供零组件，还是仅允许为现有的产品线供应零组件。 

Windsor表示，尽管特朗普发表言论，华为可能仍无法使用谷歌行动产品。 

谷歌在新加坡发言人士周一不愿置评。(完) 

编译 张涛/戴素萍 审校 张荻/李婷仪 
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ทรัมป์ผ่อนคลายข้อจำกัดของบริษัท Huawei 

 ในการเพิ่มราคาหุ้นผู้ผลิตในเอเชียแต่ยังคงแฝงไปด้วยความสงสัยมากมาย 

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 62 สำนักข่าวรอยเตอร์ฮ่องกง/ไทเป รายงานข่าวการตัดสินใจของประธานาธิบดี

ทรัมป์ในการอนุญาตให้บริษัทในสหรัฐฯ จำหน่าย"ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีขั้นสูง" ให้กับบริษัท Huawei ของจีน 

เพ่ือกระตุ้นให้นักลงทุนชาวเอเชียซื้อหุ้นซัพพลายเออร์ของ  Huawei อย่างไรก็ตามยังมีผู้เชี่ยวชาญบางราย

ยังคงเคลือบแคลงในการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนี้ 

เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา สหรัฐฯได้ระบุว่า Huawei และบริษัทในเครือทั้งหมดถูกจำกัดการใช้งาน

และจัดอยู่ใน “Entity list” ของบริษัทเทคโนโลยีของอเมริกา เช่น Google (G00GL.O)  

ทรัมป์กล่าวเมื่อวันเสาร์ว่า “เรื่องนี้ไม่เป็นธรรมกับซัพพลายเออร์ของสหรัฐฯ เพราะว่า ซัพพลายเออร์

เหล่านี้จะไม่สามารถขายชิ้นส่วนประกอบให้กับ Huawei ได้หากไม่ได้รับการอนุมัติจากทางรัฐบาลสหรัฐฯ” 

แต่ทรัมป์ไม่ได้ระบุว่า บริษัทใดบ้างของสหรัฐฯที่สามารถให้บริการแก่ Huawei ได ้

แม้ว ่าน ักว ิ เคราะห์ย ังมีข ้อสงส ัยเก ี ่ยวก ับการต ัดส ินใจของทร ัมป ์ต่ อ Huawei แต ่ราคาหุ้น  

ซัพพลายเออร์ของ Huawei ในเอเชียยังพุ่งสูงขึ้น เนื่องจากนักลงทุนเชื่อว่าการตัดสินใจของทรัมป์ เป็นข่าวดี

ต่อยอดขายสมาร์ทโฟนของ Huawei 

ผู้ผลิตแผงจอแสดงผล OLED จากบริษัท BOE (000725.52) และผู้ผลิตเซ็นเซอร์ลายนิ้วมือจากบริษัท 

Shenzhen Huiding Technology (603160.SS) พบว่าราคาของทั้งคู่เพ่ิมข้ึน 10%  

ผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที ่ใหญ่ที ่สุดในโลกอย่าง HonHai (2317TW) และ TSMC (2330.TW) 

จากไต้หวันก็มีราคาเพ่ิมข้ึน 3% และ 4% ตามลำดับ  

Mr. Richard Windsor ผู้ก่อตั้ง Radio Free Mobile ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยอิสระกล่าวในรายงานการวิจัย

ของเขาว่า “การเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดของทำเนียบขาวไม่น่าจะเป็นไปได้ที่จะส่งสินค้าที่ Huawei 

ต้องการ" และ "ถึงแม้จะมีการส่งให้จริงๆ แต่ธุรกิจสมาร์ทโฟนของ Huawei ก็มีแนวโน้มที่จะได้รับความ

เสียหายอย่างร้ายแรง”  

บล็อคเกอร์ด้านเทคโนโลย ีทั ้งหลายต่างสันนิษฐานว่า คำพูดของทรัมป์หมายถึง “Google จะยังคงให้ 

Huawei สามารถกลับมาใช้ Play Store ในแอปพลิเคชั่นของ Google ต่อไปได”้ 
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Arthur Liao น ั กว ิ เ ค ร าะห ์ หล ั กทร ั พย ์ ข อง  Fubon  กล ่ า ว ว ่ าป ั จจ ุ บ ั นย ั ง ไม ่ ช ั ด เ จน ว่ า 

ในอนาคตบริษัทเทคโนโลยีของสหรัฐฯ จะสามารถจัดหาสินค้าและส่งชิ้นส่วนประกอบ ให้กับ Huawei ได ้

หรือไม่ หรืออนุญาตให ้ส่งชิ้นส่วนประกอบได้แค่ตอนนี้เท่านั้น และ Mr. Windsor กล่าวต่อว่า ถึงแม้จะมีคำพูด

ของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ว่า Huawei อาจจะยังไม่สามารถใช้แอพลิเคชั่นของ Google ได้ในตอนนี้ แต่ 

Google ของสิงคโปร์ยังของดออกความเห็น 

 

รวบรวมและแปล โดย Zhang Tao / Dai Suping 

ตรวจสอบและแก้ไข โดย Zhang Wei / Li Tingyi 

https://cn.reuters.com/article/trumphuawei-asia-supplier-0702-idCNKCS1TX02C 

 

  

https://cn.reuters.com/article/trumphuawei-asia-supplier-0702-idCNKCS1TX02C
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ข่าวท่ี 2.  

国务院：支持跨境电商等新业态发展 

中国经济新闻网 2019-07-04 16:53:26 

7月 3日国务院召开常务会议，部署完善跨境电商等新业态促进政策，适应产业

革命新趋势推动外贸模式创新。会议指出，支持跨境电商等新业态发展，是适应产业

革命新趋势、促进进出口稳中提质的重要举措。近年来，跨境电商规模快速扩大，成

为外贸增长突出亮点，倒逼了国内产业升级，释放了市场消费潜力，促进快递等流通

业发展，带动了创业创新和大量就业。 

下一步，一要在现有 35 个跨境电商综合试验区基础上，根据地方意愿，再增加

一批试点城市。对跨境电商综合试验区电商零售出口，落实“无票免税”政策，出台

更加便利企业的所得税核定征收办法。完善跨境电商统计体系。二要鼓励搭建服务跨

境电商发展的平台，建立配套物流等服务体系，支持建设和完善海外仓，扩大覆盖

面。引导相关电商平台加强知识产权维权服务。支持相关教育机构增设跨境电商专

业，促进产教融合，为跨境电商发展强化人才支撑。三要完善包容审慎监管，严厉打

击假冒伪劣，依法保护商家和消费者权益。加强国际交流合作，积极参与跨境电商相

关国际规则制定。 

 

来源：中央电视台 编辑： 谷云 

http://www.cet.com.cn/cjpd/qwjd/2283311.shtml 

 

คณะรัฐมนตรีให้การสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจรูปแบบใหม่ Cross-Border e-Commerce 

ข่าวเศรษฐกิจจีน 2019-07-04 16:53:26 

วันที่ 3 กรกฎาคม คณะรัฐมนตรีได้จัดการประชุมข้ึนเพ่ือจัดทำนโยบายการส่งเสริมธุรกิจรูปแบบใหม่ 

Cross-Border e-Commerce หรือการค้าออนไลน์แบบข้ามพรมแดน โดยปรับให้เข้ากับเทรนด์ใหม่ของการ

ปฏิวัติอุตสาหกรรม รวมถึงส่งเสริมนวัตกรรมในรูปแบบการค้าระหว่างประเทศ การประชุมชี้ให้เห็นถึงการ

http://www.cet.com.cn/cjpd/qwjd/2283311.shtml
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สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจรูปแบบ Cross-Border e-Commerce ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้สำคัญในการปรับตัวให้เข้ากับ

เทรนด์ใหม่ของการปฏิวัติอุตสาหกรรม รวมถึงการส่งเสริมเสถียรภาพของการนำเข้าและส่งออก ในปีที่ผ่านมา 

Cross-Border e-Commerce สามารถขยายตัวอย่างรวดเร็วและกลายเป็นส่วนสำคัญในการเติบโตของการค้า

ระหว่างประเทศ ซึ่งสามารถยกระดับอุตสาหกรรมภายในประเทศและสร้างศักยภาพการบริโภคในตลาด 

ส่งเสริมอุตสาหกรรมขนส่งและการจัดส่งพัสดุ รวมถึงเป็นตัวขับเคลื่อนการริเริ่มนวัตกรรมใหม่และการเพ่ิมขึ้น

ของการจ้างงานจำนวนมาก 

ประการแรก ปัจจุบันมีเขตนำร่องการค้าออนไลน์ข้ามพรมแดน (Cross-Border E-Commerce 

Comprehensive Pilot Zone) จำนวน 35 พ้ืนที่และกำลังเพิ่มขึ้นตามความต้องการของแต่ละท้องที่ สำหรับ

การส่งออกสินค้าปลีกในเขตนำร่องการค้าออนไลน์ข้ามพรมแดนนั้น ดำเนินการตามนโยบาย "ยกเว้นภาษีโดย

ปราศจากใบกำกับภาษี" ซึ่งจะสามารถพิจารณาเก็บภาษีเงินนิติบุคคลได้สะดวกมากขึ้นและเป็นการวางระบบ

การค้าออนไลน์แบบข้ามพรมแดนอย่างสมบูรณ์แบบ 

ประการที่สอง มีเป้าหมายส่งเสริมการจัดตั้งแพลตฟอร์มบริการเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของการค้า

ออนไลน์แบบข้ามพรมแดน โดยให้การสนับสนุนระบบการขนส่งแบบครบวงจร รวมถึงสนับสนุนการก่อสร้าง

และพัฒนาคลังสินค้าระหว่างต่างประเทศแผ่ขยายพื้นท่ีที่เก่ียวข้อง นำมาซึ่งการให้ความรู้ด้านการคุ้มครองสิทธิ

และทรัพย์สินทางปัญญาบนแพลตฟอร์ม สนับสนุนสถาบันการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องในการจัดตั้งสาขาวิชาการค้า

ออนไลน์แบบข้ามพรมแดน และส่งเสริมการเรียนการสอนในเชิงอุตสาหกรรมและเสริมสร้างความสามารถ

การค้าออนไลน์แบบข้ามพรมแดนให้แก่บุคลากร 

   ประการที่สาม ต้องกำกับการดูแลพื้นที่ครอบคลุมให้รอบคอบ สร้างมาตรการปราบปรามป้องกันการ

ปลอมแปลงสินค้าอย่างเด็ดขาด ปกป้องสิทธิ์ของพ่อค้าและผู้บริโภคตามกฎหมาย รวมถึงพัฒนาความร่วมมือ

ระหว่างประเทศในการมีส่วนร่วมกำหนดกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศที่เก่ียวข้องกับการค้าออนไลน์แบบข้าม

พรมแดน 

ที่มา:cctv edition:guyun 
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ข่าวท่ี 3 

新华国际时评：中美重要共识提振全球信心 

来源：新华网 2019-07-05 06:34  

中美元首在二十国集团大阪峰会期间举行会晤，同意重启经贸磋商。这样的结

果顺应两国民意，符合国际社会期待，不仅利好中美，也向国际社会发出积极和正面

信号，有力提振了全球信心。 

中美两国元首会晤达成重要共识，同意继续推进以协调、合作、稳定为基调的

中美关系。双方宣布将在平等和相互尊重基础上重启经贸磋商，美方不再对中国产品

加征新的关税。国际社会普遍认为，这些重要共识传递了互利合作的积极信号，将中

美经贸问题重新引上对话磋商的正确轨道。 

对中美同意重启经贸磋商，在经贸摩擦中备受煎熬的美国农场主和农业团体第

一时间表示欢迎。伊利诺伊州玉米和大豆种植户道格·马丁高呼这是一个“好消

息”。美国全国零售商联合会高级副会长戴维·弗伦奇说，中美元首共识将美国从新

一轮加征关税的边缘拉回，美国零售商和消费者值得为此高兴。 

作为全球前两大经济体，中美之间互动的影响远超双边范畴。中美加强协调合

作是国际社会的普遍期待。此次中美经贸磋商重回正轨，有利于缓解美方挑起的经贸

摩擦造成的市场焦虑情绪，为再次来到十字路口的世界经济注入稳定性和正面预期。 

 

受中美共识利好带动，投资者信心大幅提振，多国主要股指应声上扬，全球主要媒体

给予正面评价。日本《读卖新闻》评论说，中美元首共识“对防止世界经济失控具有

重要意义”。德国《商报》认为，中美向世界发出了“善意信号”。美国《华尔街日

报》则说，中美贸易战“停火”让承压已久的全球市场获得喘息之机。 

中美合则两利、斗则俱伤，合作比摩擦好，对话比对抗好。中美虽然存有一些

分歧，但双方利益高度交融，合作领域广阔。英国 48 家集团俱乐部主席斯蒂芬·佩里

认为，中美只有选择合作才真正“符合常理”。 
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人们有理由相信，只要双方按照两国元首确定的原则共识，牢牢把握双边关系

发展正确方向，在互惠互利基础上拓展合作，在相互尊重基础上管控分歧，妥善解决

两国关系现有及可能出现的各种问题，就有望推动中美关系行稳致远，更好造福两

国，惠及世界。 

http://cn.chinadaily.com.cn/a/201907/05/WS5d1e7ee0a310a6dd41e8474e.html 

 

ฉันทามติที่สำคัญระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาเพื่อเพิ่มความเชื่อม่ันในระดับโลก 

การพบกันในการจัดประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่ม G20  ครั้งที่ 14 ที่เมืองโอซากา ประเทศญี่ปุ่น สหรัฐฯและจีนได้

ตกลงที่จะเริ ่มต้นการหารือทางเศรษฐกิจและการค้าอีกครั้ง ซึ ่งเป็นการรอคอยของประเทศนานาชาติ ไม่

เพียงแต่เป็นประโยชน์ต่อจีนและสหรัฐอเมริกา  แต่ยังเป็นการส่งสัญญาณบวกต่อประชาคมนานาชาติและเพ่ิม

ความเชื่อมั่นในระดับโลกอย่างมาก 

การพบกันในการจัดประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่ม G20 ทั้งจีนและสหรัฐฯ ได้บรรลุฉันทามติ และตกลงที่

จะผลักดันความร่วมมือจีน-สหรัฐฯ ให้มีความสัมพันธ์ที่มั่นคงแน่นแฟ้น  ทั้งสองฝ่ายประกาศที่จะเริ่มต้นการ

เจรจาการค้าอีกครั้งโดยอยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาคและการเคารพซึ่งกันและกัน  โดยสหรัฐฯ จะไม่เก็บ

ภาษีสินค้าจีนเพิ่ม ประชาคมนานาชาติส่วนใหญ่เห็นว่า ฉันทามตินี้เป็นสัญญาณที่ดีในการมีผลประโยชน์

ร่วมกัน อันจะนำไปสู่การเจรจาที่เหมาะสมสำหรับปัญหาการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ อีกครั้ง 

การที่ สหร ั ฐฯ  และจ ีนกล ับมา เ ร ิ ่ ม การ เจรจาด ้ าน เศรษฐก ิ จและการค ้ า อ ี กคร ั ้ ง นั้ น  

เกษตรกรอเมริกันที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งทางการค้าได้แสดงความยินดีเป็นกลุ่มแรก            Mr. 

Doug Martin ผู้ปลูกข้าวโพดและถ่ัวเหลืองในรัฐอิลลินอยส์ได้ตะโกนว่านี่เป็น "ข่าวดี"  ,    Mr .David French 

รองประธานอาวุโสของสหพันธ์ค้าปลีกแห่งชาติของสหรัฐฯ กล่าวว่า ฉันทามติในการประชุมผู้นำครั้งนี้ทำให้

สหรัฐฯ กลับมาจากการปรับขึ้นภาษีรอบใหม่  ผู้ค้าปลีกและผู้บริโภคชาวอเมริกันสมควรได้รับความสุข 

ในฐานะที่เป็นเขตเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของโลก ผลกระทบของปัญหาระหว่างจีนและสหรัฐฯ ขยายวง

กว้างเกินกว่าขอบเขตของทั้งสองประเทศ การเสริมสร้างกำลังในการประสานงานของจีนและสหรัฐฯ จึงเป็นสิ่ง

ที่ประชาคมทั่วโลกรอคอย การกลับมาเริ่มต้นหารือทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างจีน-สหรัฐฯ     ในครั้งนี้  ช่วย

บรรเทาความกังวลของตลาดอเมริกาที่เกิดจากความตึงเครียดทางเศรษฐกิจและการค้า และสามารถจะ

คาดคะเนเศรษฐกิจโลกที่มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพอีกครั้ง 

http://cn.chinadaily.com.cn/a/201907/05/WS5d1e7ee0a310a6dd41e8474e.html
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จากฉันทามติของจีน - สหรัฐฯ ทำให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ดัชนีหุ้นหลักใน

หลายประเทศปรับตัวสูงขึ้น สื่อสำคัญทั่วโลกแสดงความเห็นในเชิงบวก  

สื่อญี่ปุ่น "Yomiuri Shimbun" ให้ความเห็นต่อฉันทามติของจีน - สหรัฐฯ ครั้งนี้ว่า “การสูญเสียการ

ควบคุมการค้าในเศรษฐกิจโลกมีนัยะสำคัญยิ่ง”   

สื่อเยอรมัน "Business Daily" เชื่อว่าจีนและสหรัฐฯ ได้ส่ง ”สัญญาณที่ดี” ออกไปทั่วโลก  

"Wall Street Journal” ของสหรัฐฯ กล่าวว่า "การหยุดพักของสงครามการค้าจีน – สหรัฐฯ ทำให้

ตลาดโลกที่ถูกหยุดชะลอมานานกลับมามีชีวิตอีกครั้ง 

การร่วมมือกันของจีนและสหรัฐฯ มีประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย การต่อสู้กันต่างจะมีแต่ผลเสีย การ

ร่วมมือกันจะเป็นผลดีกว่าความขัดแย้ง การเผชิญหน้าพูดคุยย่อมดีกว่าการขัดแย้งกัน ถึงแม้ว่าจีนและสหรฐัฯ 

จะมีข้อแตกต่างกันอยู่บ้าง แต่ขอบเขตของความร่วมมือนั้นหลากหลายและทั้งสองก็มีผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง

กันอยู่มาก  

Stephen Perry ประธาน สโมสร The 48 group club ของอังกฤษให้ความเห็นว่า จีนและสหรัฐฯ  

เลือกได้เพียงการร่วมมือกันเท่านั้นถึงจะนับว่าสอดคล้องกับสิ่งที่ควรจะเป็น 

ตราบใดที่ทั้งสองฝ่ายปฏิบัติตามฉันทามติร่วมกันในการประชุมผู้นำ จะสามารถเข้าใจทิศทางของการ

พัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคี และขยายความร่วมมือบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกัน สามารถควบคุมข้อ

แตกต่างบนพื้นฐานของการเคารพซึ่งกันและกัน และสามารถแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ ตลอดจนปัญหา ที่อาจจะ

เกิดขึ้นได้ในอนาคต ทั้งนี้การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐฯ จะช่วยให้เกิดเสถียรภาพซึ่งจะเป็น

ประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศและต่อโลก 

ที่มา : http://cn.chinadaily.com.cn/a/201907/05/WS5d1e7ee0a310a6dd41e8474e.html 
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ข่าวท่ี 4 

海关总署谈上半年外贸稳中提质：贸易方式结构继续优化 

2019年 07 月 12日 17:01 来源：中国新闻网 参与互动  

  中新网 7月 12日电 海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文 12日指出，上

半年中国外贸进出口稳中提质主要有贸易方式结构继续优化、外贸内生动力不断增

强、区域外贸发展格局更趋优化拓展、进出口产品结构持续优化四个亮点。  

1 月 14 日，中国海关总署发布的数据显示，据海关统计，2018 年，中国外贸进

出口总值 30.51万亿元人民币，比 2017年增长 9.7%。图为航拍江苏连云港一处集装箱

货运码头。 

  12日，国新办就 2019年上半年进出口情况举行发布会。海关总署新闻发言人、统

计分析司司长李魁文介绍 2019 年上半年进出口情况，并答记者问。会上，有记者问

到，稳中提质是今年中国外贸发展目标，在外贸高质量发展方面，上半年中国外贸取

得了哪些进展？ 

 李魁文表示，上半年我国外贸进出口稳中提质主要有以下几个亮点： 

亮点一，贸易方式结构继续优化。上半年，产业链更长、附加值更高，更能代

表自主发展能力的一般贸易进出口增长 5.5%，所占比重较去年同期提升了 0.9 个百分

点。值得一提的是，跨境电商等外贸新业态增势喜人，也给外贸增长提供了新动能。 

亮点二，外贸内生动力不断增强。民营企业在外贸领域持续发力，逐渐成为中国

对外贸易增长的中流砥柱，上半年中国民营企业进出口增长 11%，占比较去年同期提

升了 2.7个百分点，达到了 41.7%，超过外商投资企业，成为中国外贸第一大主体。 

亮点三，区域外贸发展格局更趋优化拓展。近年来，中西部全方位开放进程加

快，承接产业转移能力增强，对外贸易加快发展。上半年，西部 12 省区市和中部 6 省

进出口分别增长了 14%和 8.1%，均明显高于整体进出口增速。京津冀 3 省市、长江经

济带 11省市进出口分别增长 3.7%和 4%。 

亮点四，进出口产品结构持续优化。机电产品仍是中国出口主打产品，占中国出

口近 6 成的机电产品，上半年出口增长了 5.3%，为中国出口增长奠定了基础。其中，
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部分附加值较高的机电产品和装备制造产品出口都保持了良好的增长态势。比如电动

载人汽车出口增长 91.9%，太阳能电池增长 57.1%，金属加工机床增长 23.8%，风力发

电机组增长 1.9 倍等。进口方面，消费品等进口也呈现了明显增长的态势。比如说，

上半年中国进口水海产品和化妆品分别增长 39.1%和 46.5%，进口医药品和医疗器械分

别增长了 26.5%和 13.1%。 

【编辑:吉翔】 

 

จากรายงานของกรมศุลกากรจีน ในครึ่งปีแรกการค้าต่างประเทศมีเสถียรภาพ 

  โครงสร้างทางการค้ายังคงเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

วันที่ 12  กรกฎาคม 2019 เวลา 17.01 น. ที่มา Chinanews.com                                                                                                              

วันที่ 12 กรกฎาคม 2019 โฆษกการข่าวของกรมศุลกากรจีนและผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์สถิติ  

นายหลี่ขุยเหวินแจ้งว่า  ในครึ่งปีแรกการค้าต่างประเทศ การนำเข้าและส่งออกของจีนมีเสถียรภาพ  โดยมีจุดที่

น่าสนใจอยู่ 4 จุดหลักๆ คือ โครงสร้างทางการค้ายังคงเพิ่มประสิทธิภาพ การค้าต่างประเทศมีแรงขับเคลื่อน

จากภายในเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รูปแบบการพัฒนาการค้าต่างประเทศในระดับภูมิภาค   โครงสร้างการนำเข้า

และส่งออกผลิตภัณฑ์ขยายตัวอย่างมีประสิทธิภาพ                                                                                                                                                                     

จากข้อมูลสถิติศุลกากรปี 2018  ที่ออกโดยกรมศุลกากรจีน  มูลค่ารวมของการนำเข้าและส่งออก

ต่างประเทศของจีนอยู่ที ่30.51 ล้านล้านหยวน เพ่ิมข้ึน 9.7% จากป ี2017   

วันที่ 12 กรกฎาคม 2019 สำนักข่าวคณะรัฐมนตรีได้จัดการแถลงข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์การนำเข้า

และส่งออกในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2019 โดยโฆษกการข่าวของกรมศุลกากรจีน และผู้อำนวยการฝ่าย

วิเคราะห์สถิติ นายหลี่ขุยเหวิน ได้อธิบายสถานการณ์การนำเข้าและส่งออกในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2019 

และตอบคำถามผู้สื่อข่าว  ในที่ประชุมผู้สื่อข่าวได้ถามว่า  สำหรับเป้าหมายการพัฒนาการค้าต่างประเทศของ

จีนในปีนี้คือการรักษาคุณภาพ  ในแง่ของการค้าต่างประเทศของจีนที่มีการพัฒนาระดับคุณภาพให้สูงขึ้นนั้น  

การค้าต่างประเทศของจีนในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2019 มีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง 

นายหลี่ขุยเหวินกล่าวว่า ในช่วงครึ่งแรกของปี 2019  เสถียรภาพทางการค้าต่างประเทศในส่วนของ

การนำเข้าและส่งออกของจีนนั้นมีจุดที่น่าสนใจอยู่ 4 จุด ได้แก่       

จุดแรก คือ โครงสร้างทางการค้ายังคงเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ในช่วงครึ่งปีแรก ด้วยห่วงโซ่

อุปทานที่ยาวขึ้น  มูลค่าของสินค้าจึงเพิ่มสูงขึ้นตาม ความสามารถในการพัฒนาด้านการค้านำเข้าและส่งออก

โดยทั่วไปเติบโตเพิ่มขึ้นที่ 5.5% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วมีอัตราเพิ่มขึ้น 0.9%   การเติบโต
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ของธุรกิจใหม่ เช่น การทำธุรกิจ E-Commerce ข้ามพรมแดน เป็นแรงผลักดันใหม่สำหรับการเติบโตของ

การค้าต่างประเทศ 

จุดที่สอง คือการค้าต่างประเทศมีแรงขับเคลื่อนจากภายในเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง  บริษัทเอกชนยังคงมี

ความแข็งแกร่งในด้านการค้าต่างประเทศและกลายเป็นแกนหลักของการเติบโตทางการค้าต่างประเทศของจีน

ในช่วงครึ่งปีแรก การค้านำเข้าและส่งออกของบริษัทเอกชนมียอดรวมเพิ่มขึ้นที่  11% เมื่อเทียบกับช่วงเวลา

เดียวกันของปีที่แล้วมีอัตราเพิ่มขึ้น 2.7% คิดเป็นมูลค่า 41.7% สูงกว่าการลงทุนของบริษัทต่างชาติ ซึ่งเป็น

โครงสร้างหลักสำคัญลำดับแรกของการค้าต่างประเทศของจีน       

จุดที่สาม คือ รูปแบบการพัฒนาการค้าต่างประเทศในระดับภูมิภาคขยายตัวอย่างมีประสิทธิภ าพ 

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาภาคกลางและภาคตะวันตกของจีนมีการเพิ่มขีดความสามารถในการเปิดรับการถ่ายโอน

ภาคอุตสาหกรรมและพัฒนาการค้าต่างประเทศอย่างรวดเร็ว ในช่วงครึ่งปีแรกการนำเข้าและส่งออกของ 12 

จังหวัดตามเมืองต่างๆ ในภูมิภาคตะวันตกและ 6 จังหวัดในภาคกลางนั้นเพิ่มขึ้น 14% และ 8.1% ตามลำดับ  

ซ ึ ่ ง ส ู ง ก ว ่ า อ ั ต ร า ก า ร เ ต ิ บ โ ต ข อ ง ก า ร น ำ เ ข ้ า แ ล ะ ส ่ ง อ อ ก โ ด ย ร ว ม อ ย ่ า ง ม ี น ั ย ะ ส ำ คั ญ  

ขณะที่  ปักกิ่ง เทียนจิน เหอเป่ย 3 จังหวัด และ 11 จังหวัดในเขตเศรษฐกิจแถบลุ่มแม่น้ำแยงซีเกียง นั้น

เพ่ิมข้ึน 3.7% และ 4% ตามลำดับ   

จุดที่สี่ คือ โครงสร้างการนำเข้าและส่งออกของผลิตภัณฑ์ขยายตัวอย่างมีประสิทธิภาพ   ผลิตภัณฑ์

เครื่องจักรกลและเครื่องใช้ไฟฟ้ายังคงเป็นสินค้าส่งออกหลักของประเทศคิดเป็นสัดส่วน  60% ของ ผลิตภัณฑ์

ทั้งหมด ในช่วงครึ่งปีแรกผลิตภัณฑ์เครื่องจักรกลและเครื่องใช้ไฟฟ้าส่งออกเพิ่มขึ้น 5.3% ถือเป็นรากฐานที่

มั ่นคงต่อการเติบโตของการการส่งออกของจีน การส่งออกผลิตภัณฑ์ที่กล่าวมาข้างต้นนั้น บางส่วนที่เป็น

ผลิตภัณฑ์เครื่องจักรกลเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีมูลค่าเพิ่มและอุปกรณ์การผลิตมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี เช่น การ

ส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 91.9% การส่งออกผลิตภัณฑ์โซล่าเซลล์เพิ่มขึ้น 57.1%  การส่งออกเครื่องจักร

โลหะแปรรูปเพิ่มขึ้น 23.8%  กลุ่มเครื่องจักรกังหันลมเพิ่มขึ้น 1.9 เท่า  ในด้านการนำเข้านั้น สินค้าอุปโภค

บริโภคมีแนวโน้มการเติบโตที ่สำคัญ ตัวอย่างเช่น ในช่วงครึ ่งปีแรกการนำเข้าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำและ

เครื่องสำอางเพิ่มขึ้น 39.1% และ 46.5% ตามลำดับ การนำเข้ายาและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มขึ้น 26.5% 

และ 13.1%  ตามลำดับ   

บทบรรณาธิการ  จี๋เสียง 
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Chinese firms are reshaping the landscape 

Nation has overtaken US in number of companies on Fortune Global 500 list 

By HE WEI in Shanghai                                                                                                                   

hewei@chinadaily.com.cn 

 

Chinese corporations are rising rapidly in the global economy, with China overtaking 

the United States  for the first time in the number of companies ranked on the Fortune Global 

500 list. 

The list, released on July 22, includes 129 Chinese enterprises, compared with 121 for 

the US. 

Chinese businesses have not only grown in scale, but their technological prowess and 

improving balance sheets are reshaping the global business landscape, according to experts. 

The emergence of large companies has been one pillar driving the country toward a 

sustainable growth path, and this has put China well ahead of other emerging economies, 

they said. 

“As a matter of fact, China reaching a parity with the US on big enterprises indicates 

the torrents of mergers and acquisition activities aiming to forge globally influential 

conglomerates are starting to pay off ”said Jiang Qingyun, a business professor at the School 

of Management at Fudan University.  “It’s a reflection of the country’s economic strength ” 

A McKinsey Global Institute study confirmed such momentum by surveying the growth 

patterns of 71 emerging economies. China is at the top of the seven economies that have 

achieved GDP per capita growth of 3.5 percent and more annually for 50 years. 

The study cited examples like e-commerce emporium Alibaba Group, which has been 

helping smaller Chinese companies expand exports by providing  guarantees to importers, 

which is a proven track for sustainable development. 

Chinese companies also excel in innovation. Chinese technological powerhouses are 

making strides. Huawei moved up to 61 from last year’s 72.  Among the 10 companies that 
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have the biggest jumps in rankings, six come from China, including tech titans Alibaba Group, 

which was up 118 spots to 182, as well as Tencent, which moved up 94 places to 237. 

 

บริษัทสัญชาติจีนกำลังปรับเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจทั่วโลก 

ประเทศจีนได้แซงหน้าสหรัฐอเมริกา ในเรื่องของจำนวนบริษัทที่ติดอันดับจากการจัดลำดับบริษัทที่ม่ัง

คั่งท่ีสุดในโลก 500 บริษัท (Fortune Global 500 List) 

บริษัทสัญชาติจีนเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วในเศรษฐกิจโลก โดยประเทศจีนได้แซงหน้าสหรัฐฯเป็นครั้งแรก 

ในเรื่องของจำนวนบริษัทจีนที่ติดอันดับจากการจัดลำดับบริษัทที่มั่งค่ังที่สุดในโลก 500 บริษัท จากบัญชีรายชื่อ

บริษัทที่ติดอันดับได้ถูกประกาศเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2019 นั้น บริษัทสัญชาติจีนมีรายชื่อติดอันดับจำนวน

ถึง 129 บริษัท ในขณะที่บริษัทสัญชาติอเมริกันมีรายชื่อติดอันดับจำนวน 121 บริษัท 

ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า ธุรกิจจีนไม่เพียงเติบโตในแง่ของขนาด แต่ยังมีเทคโนโลยีที่เหนือกว่า และมีการ

พัฒนาบัญชีงบดุล ส่งผลต่อการปรับโฉมภูมิทัศน์ของการค้าโลก  

การเกิดขึ้นของบริษัทขนาดใหญ่ถือเป็นเสาหลักในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่เส้นทางการเติบโตอย่าง

ยั่งยืน และเป็นสิ่งที่ทำให้จีนก้าวล้ำหน้ากว่าเศรษฐกิจเกิดใหม่ทีอ่ื่น ๆ                                             

ศาสตราจารย์ เจียง ชิงหยุน จากคณะการจัดการ มหาวิทยาลัยฟู่ตั้น กล่าวว่า “จากการที่จีนมีจำนวน

บริษัทขนาดใหญ่เท่าเทียมกับสหรัฐฯ บ่งชี้ว่า กระแสของการซื้อและควบรวมกิจการที่มีวัตถุประสงค์เร่งสร้าง

อิทธิพลของกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่เริ่มประสบความสำเร็จแล้ว และเป็นภาพสะท้อนของความแข็งแกร่งของ

ระบบเศรษฐกิจของประเทศ ”  

การศึกษาของสถาบัน McKinsey Global Institute ได้ยืนยันข้อกล่าวของแรงกระตุ ้นนี ้โดยการ

สำรวจรูปแบบการเจริญเติบโตของตลาดเกิดใหม่ 71 แห่ง (E71) จีนอยู่ในกลุ่มเศรษฐกิจสูงสุด 7 อันดับแรก 

(E7) ที่คาดว่าในอีก 50 ปีข้างหน้าจะมีค่า GDP เฉลี่ยต่อปี 3.5% หรือสูงกว่า 

การศึกษาอ้างถึงกลุ ่มธุรกิจตัวอย่าง เช่น พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-commerce ของกลุ่ม 

Alibaba ซึ่งได้ช่วยบริษัทจีนขนาดเล็กในการขยายการส่งออกโดยให้การรับประกันแก่ผู้นำเข้าสินค้าซึ่งเป็นสิ่งที่

ชี้ให้เห็นถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน   

ผู้ประกอบการจีนยังมีความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม ผู้ประกอบการที่เป็นมหาอำนาจด้านเทคโนโลยี

ของจีนมีพัฒนาการที่เห็นได้ชัดโดย บริษัทหัวเว่ยขยับขึ้นมาเป็นลำดับที่ 61 จากลำดับที่ 72 เมื่อปีที่แล้ว และ

ในบรรดา 10 บริษัทที่ติดอันดับจากการจัดลำดับบริษัทที่มั่งคั่งที่สุดในโลก 500 บริษัทแบบก้าวกระโดด มี 6 
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บริษัทมาจากจีน รวมถึง ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีอย่าง กลุ่ม Alibaba ที่ขยับขึ้น 118 อันดับ มาอยู่ที่อันดับที่ 

182 เช่นเดียวกับ บริษัท Tencent ขยับขึ้น 94 อันดับ มาอยู่ที่อันดับที่ 237 

เรียบเรียงโดย  เหอเหว่ย   เซี่ยงไฮ้                                                                                                                                                                   

hewei@chinadailycom.cn                                                                                                                                                                                       

ที่มา Global Edition 中国日报  วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม  2019      

 

 

 

 

 

 

  

mailto:hewei@chinadailycom.cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ที่มา
mailto:hewei@chinadailycom.cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ที่มา

