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HIGHLIGHTS
• ดัชนีเศรษฐกิจที่สําคัญของ
สหรัฐฯ ในสัปดาหนี้
- ยอดคาปลีกเดือน ธ.ค.
เพิ่มขึ้นตอเนื่องเปนเดือนที่ 3 และ
มีแนวโนมที่เปนบวกตอเนื่องใน
ป 2563
- ดัชนี CPI เดือน ธ.ค. เพิ่มขึ้น
เพียงเล็กนอย
• รายงาน Beige Book ระบุ
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงขยายตัว
เล็กนอย
• สหรัฐฯ – จีน ลงนามขอตกลง
การคารอบแรกอยางเปนทางการ
แลว เตรียมเจรจารอบสอง
• กระทรวงการคลังสหรัฐฯ เตรียม
ออกพันธบัตรรัฐบาลอายุ 20 ป
ภายในครึง่ แรกของปนี้
• คณะบริหารประธานาธิบดี
ทรัมป มีแผนเปดเผยมาตรการ
ปรับลดภาษีครั้งใหมในชวงหาเสียง
ปนี้
• กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ออก
รายงานวิเคราะหนโยบายคาเงิน
ของประเทศคูคาหลัก ไมมีประเทศ
คูคารายใดเขาขายบิดเบือนคาเงิน
• กระทรวงการคลังสหรัฐฯ
เปดเผยกฎระเบียบขั้นสุดทาย
สําหรับกฎหมาย FIRRMA มีผล
บังคับใช 13 ก.พ. 63
• วุฒิสมาชิกสหรัฐฯ เสนอราง
กฎหมายวงเงินกวา 1 พันลาน
ดอลลารสหรัฐฯ สนับสนุนบริษัท
สหรัฐฯ พัฒนาเทคโนโลยี 5G

ดัชนีเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่สําคัญในสัปดาหนี้
ยอดคาปลีกสหรัฐฯ เดือน ธ.ค. เพิ่มขึ้นรอยละ 0.3 MoM ซึ่งเปนการเพิ่มขึ้น
ติดตอกันเปนเดือนที่ 3 และเพิ่มขึ้นในเกือบทุกหมวด ทั้งนี้ยอดคาปลีกพื้นฐาน (ไมนับรวม
รถยนตและน้ํามันเบนซิน) เพิ่มขึ้นรอยละ 0.5 MoM ซึ่งเปนการเพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบ
5 เดือนที่ผานมา ทั้งนี้การจับจายใชสอยของผูบริโภคสหรัฐฯ มีแนวโนมที่จะเปนบวก
ตอเนื่องในป 2563 โดยไดแรงหนุนจากตลาดแรงงานที่แข็งแกรงตอเนื่อง คาจางแรงงานที่
ปรับตัวสูงขึ้น และความตึงเครียดดานการคาระหวางสหรัฐฯ และจีน ที่เริ่มผอนคลายลง
ดัชนี CPI ในเดือน ธ.ค. เพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 0.2 MoM ชะลอตัวลงจากที่เพิ่มขึ้น
รอยละ 0.3 MoM ในเดือน พ.ย. สวนดัชนี CPI พื้นฐาน ซึ่งไมนับรวมหมวดอาหารและ
พลังงาน เพิ่มขึ้นรอยละ 0.1 MoM หลังจากที่เพิ่มขึ้นรอยละ 0.2 MoM ในเดือน พ.ย. ทั้งนี้
ดัชนี CPI ของทั้งป 2562 เพิ่มขึ้นรอยละ 2.3 ซึ่งเปนการเพิ่มขึ้นมากที่สุดนับตั้งแตป 2554
ขณะที่ดัชนี CPI พื้นฐานเพิ่มขึ้นรอยละ 2.3 เชนกัน อยางไรก็ดี อัตราเงินเฟอของสหรัฐฯ ถือ
วายังขยายตัวต่ํากวาระดับมาตรฐานในอดีตแมวาตลาดแรงงานอยูใ นภาวะตึงตัว
รายงาน Beige Book ระบุเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงขยายตัวเล็กนอย
ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) เปดเผยรายงาน Beige Book สรุปภาวะเศรษฐกิจทั้ง 12 เขตของ
สหรัฐฯ ระบุวา เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงขยายตัวเล็กนอย (modestly) ยอดขายในชวงเทศกาล
วันหยุดอยูในระดับที่แข็งแกรง โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชจายผานทาง online และหลายภาค
สวนยังคงมีมุมมองเชิงบวกตอแนวโนมเศรษฐกิจในระยะใกล การจางงานยังคงขยายตัว ขณะที่
ตลาดแรงงานทั่วประเทศยังคงอยูในภาวะตึงตัว คาจางแรงงานปรับตัวเพิ่มขึ้นในเขตสวนใหญ
ราคาสินคาและบริการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กนอย ขณะที่ตนทุนการผลิตเพิ่มขึ้นเล็กนอยเชนกัน
สหรัฐฯ – จีน ลงนามขอตกลงการคารอบแรกอยางเปนทางการแลว เตรียมเจรจารอบสอง
ประธานาธิบดีทรัมป และนาย Liu He รองนายกรัฐมนตรีจีน ไดรวมลงนามขอตกลงคา
รอบแรก (Phase One) แลว ที่ทําเนียบขาว โดยเนื้อหาสําคัญของขอตกลงดังกลาว อาทิ
เชน สหรัฐฯ จะปรับลดภาษีลงครึ่งหนึ่งจากอัตรารอยละ 15 ที่เรียกเก็บจากสินคานําเขาจาก
จีนวงเงิน 1.2 แสนลานดอลลารสหรัฐ และชะลอการเรียกเก็บภาษีเพิ่มเติม ขณะที่จีนใหคํามั่น
ที่จะปฏิรูปโครงสราง เพิ่มมาตรการปกปองทรัพยสินทางปญญา เปดเสรีดานการบริการทาง
การเงิน ปรับปรุงแกไขปญหาเรื่องการบังคับใหบริษัทสหรัฐฯ ที่ลงทุนในจีนถายโอนเทคโนโลยี
ใหแกบริษัทจีน และจีนจะซื้อสินคาและบริการจากสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นอยางนอย 2 แสนลาน
ดอลลารสหรัฐ ในชวง 2 ปขางหนา รวมถึงลดมาตรการกีดกันการนําเขาสินคาเกษตรจาก
สหรัฐฯ ซึ่งสหรัฐฯ คาดวาการดําเนินการดังกลาวจะชวยลดยอดขาดดุลการคาของสหรัฐฯ ได
ทั้งนี้สหรัฐฯ – จีน เตรียมเจรจาขอตกลงรอบสอง โดยนาย Steven Mnuchin รมว. คลัง
สหรัฐฯ กลาววา สหรัฐฯ จะปรับลดอัตราภาษีสินคานําเขาจากจีนเพิ่มเติม อนึ่ง
นาง Kristalina Georgieva ผอ. IMF กลาววา การบรรลุขอตกลงดังกลาวจะชวยลด
ความไมแนนอนที่เปนปจจัยถวงการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ เตรียมออกพันธบัตรรัฐบาลอายุ 20 ป ภายในครึ่งแรกของปนี้
กระทรวงการคลังสหรัฐฯ แถลงวา จะออกพันธบัตรรัฐบาลอายุ 20 ป ภายในครึ่งแรกของปนี้ เพื่อเพิ่มความสามารถในการชําระ
หนี้ของประเทศในระยะยาว หลังจากที่ไดพิจารณาขอเสนอสําหรับการออกพันธบัตรอายุ 50 ป และ 100 ป แลว ซึ่งกระทรวงฯ
พยายามที่จะระดมทุนใหกับรัฐบาลโดยมีตนทุนที่ต่ําที่สุดสําหรับผูเสียภาษีสหรัฐฯ เทาที่จะเปนไปได และจะประเมินผลิตภัณฑทาง
การเงินที่มีศักยภาพอื่นๆ เพื่อจะตอบสนองความจําเปนดังกลาว ทั้งนี้หลังจากที่รวบรวมขอมูลการตอบรับของตลาดและนักลงทุน
กระทรวงฯ เชื่อวา จะมีอุปสงคจํานวนมากตอการลงทุนในพันธบัตรอายุ 20 ป สวนรายละเอียดเพิ่มเติมจะมีการแถลงในวันที่ 5 ก.พ. นี้
อนึ่งปจจุบัน รัฐบาลสหรัฐฯ มีการออกพันธบัตรระยะยาวอายุ 10 ป และ 30 ป
คณะบริหารประธานาธิบดีทรัมป มีแผนที่จะเปดเผยมาตรการปรับลดภาษีครั้งใหมในชวงหาเสียงปนี้
นาย Larry Kudlow ผูอํานวยการสภาที่ปรึกษาฝายเศรษฐกิจของทําเนียบขาว ใหสัมภาษณวา ประธานาธิบดีทรัมป ไดสั่งการใหเขา
จัดทํามาตรการปรับลดอัตราภาษี 2.0 ซึ่งจะมีการเปดเผยในชวงรณรงคหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในปนี้ โดยการปรับลด
ภาษีดังกลาวมุงเนนที่จะชวยชนชั้นกลาง ทั้งนี้ยังไมมีการเปดเผยถึงรูปแบบการปรับลดภาษีแตหลายฝายคาดวา ทําเนียบขาวนาจะ
เปดเผยแผนปรับลดภาษีโดยมุงเนนชนชั้นกลางในรูปแบบที่แตกตางจากที่พรรคเดโมเครตกําลังรณรงคหาเสียง
กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ออกรายงานวิเคราะหนโยบายคาเงินของประเทศคูคาหลัก ไมมีประเทศคูคารายใดเขาขายบิดเบือน
คาเงิน
กระทรวงการคลังสหรัฐฯ เปดเผยรายงาน Macroeconomic and Foreign Exchange Policies of Major Trading Partners
of the United States ประเมินการดําเนินนโยบายคาเงินของประเทศคูคาหลักจํานวน 20 ประเทศ รวมถึงประเทศไทย ระบุวา
ไมมีประเทศคูคาหลักใดเขาขายเปนประเทศที่ดําเนินนโยบายบิดเบือนคาเงิน อยางใดก็ดี มี 10 ประเทศ ไดแก จีน ญี่ปุน เกาหลีใต
เยอรมัน อิตาลี สิงคโปร มาเลเซีย สวิตเซอรแลนด ไอรแลนด และเวียดนาม ที่ถูกจัดใหอยูใน Monitoring List ซึ่งสหรัฐฯ จะติดตาม
นโยบายคาเงินของประเทศเหลานี้อยางใกลชิด นอกจากนี้สหรัฐฯ ยังประกาศถอดจีนออกจากการเปนประเทศที่บิดเบือนคาเงิน
หลังจากเมื่อเดือน ส.ค. 2562 กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ไดระบุในรายงานนอกรอบวา จีนเปนประเทศที่บิดเบือนคาเงิน
กระทรวงการคลังสหรัฐฯ เปดเผยกฎระเบียบขั้นสุดทายสําหรับกฎหมาย FIRRMA มีผลบังคับใช 13 ก.พ. 63
กระทรวงการคลังสหรัฐฯ เปดเผยกฎระเบียบขั้นสุดทายสําหรับบังคับใชกฎหมาย Foreign Investment Risk Review
Modernization Act of 2018 (FIRRMA) ซึ่งจะมีผลบังคับใชอยางเต็มรูปแบบในวันที่ 13 ก.พ. 2563 โดยมีการขยายขอบขายอํานาจ
และบทบาทของคณะกรรมาธิการกํากับและดูแลการลงทุนจากตางประเทศของสหรัฐฯ (Committee on Foreign Investment in
the United States :CFIUS) ในการพิจารณาและตรวจสอบการลงทุนจากตางประเทศที่อาจมีความเสี่ยงหรือเปนภัยคุกคามตอความ
มั่นคงแหงชาติของสหรัฐฯ นอกจากนี้ยังไดปรับแกและชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อสรางความชัดเจนในหลายขอกําหนดที่มีการนําเสนอกอนหนา
นี้เมื่อเดือน ก.ย. 2562 อนึ่งกฎระเบียบขั้นสุดทายนี้สะทอนใหเห็นถึงความพยายามของสหรัฐฯ ที่จะปฏิรูป CFIUS เพื่อรับมือกับความ
เสี่ยงตอความมั่นคงแหงชาติของสหรัฐฯ ที่อาจแฝงมาในรูปแบบของการลงทุนจากตางประเทศ โดยเฉพาะการลงทุนในเทคโนโลยีที่มี
ความสําคัญ โครงสรางพื้นฐาน พลังงาน โทรคมนาคม การขนสง และขอมูลสวนบุคคล สงผลใหนักลงทุนและบริษัทที่จะเขามาลงทุนใน
สหรัฐฯ ตองเผชิญกับกฎระเบียบของ CFIUS ที่มีความซับซอนมากขึ้น
วุฒิสมาชิกสหรัฐฯ เสนอรางกฎหมาย วงเงินกวา 1 พันลานดอลลารสหรัฐฯ สนับสนุนบริษัทสหรัฐฯ พัฒนาเทคโนโลยี 5G
วุฒิสมาชิกสหรัฐฯ เสนอรางกฎหมาย Utilizing Strategic Allied Telecommunications Act ใหรัฐบาลสนับสนุนเงินอยางนอย
750 ลานดอลลารสหรัฐ ใหกับบริษัทสหรัฐฯ ที่พัฒนาเทคโนโลยี 5G และใหเงินสนับสนุนอีก 500 ลานดอลลารสหรัฐ สําหรับบริษัทที่
ติดตั้งอุปกรณที่เชื่อถือไดและปลอดภัยจากทั่วโลก เพื่อสรางเครือขายเทคโนโลยีของทางฝงตะวันตกที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได
ทั้งนี้ สหรัฐฯ มีความกังวลเรื่องเทคโนโลยี 5G ของจีนที่มีใชแพรหลายทั่วโลก ซึ่งรางกฎหมายดังกลาว จะเปนอุปสรรคตอบริษัท
Huawei ของจีน หลังจากที่กอนหนานี้สหรัฐฯ กลาวหาวา รัฐบาลจีนใหการสนับสนุน Huawei ผานมาตรการตางๆ เพื่อใหไดเปรียบใน
การแขงขัน

ดัชนีหลักในตลาดหลักทรัพยสหรัฐฯ ตางปรับตัวเพิ่มขึ้นใน
สัปดาหนี้ หนุนโดยการลงนามอยางเปนทางการขอตกลงการคา
รอบแรกระหวางสหรัฐฯ – จีน และการประกาศตัวเลขผล
ประกอบการของบริษัทจดทะเบียนสหรัฐฯ ที่ดีกวาคาด
Weekly change
- ดัชนี Dow Jones ปดเพิ่มขึ้นรอยละ 1.82 ปดที่ 29,348.10 จุด
- ดัชนี S&P500 ปดเพิ่มขึ้นรอยละ 1.97 ปดที่ 3,329.62 จุด
- ดัชนี Nasdaq ปดเพิ่มขึ้นรอยละ 2.29 ปดที่ 9,388.94 จุด


Dow Jones Index

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ สวนใหญ
ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสัปดาหกอนหนา นักลงทุนขาย
สินทรัพยปลอดภัย หลังจากที่ความตึงเครียดและความไมแนนอน
ดานระหวางสหรัฐฯ – จีน ผอนคลายลง
- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ป เพิ่มขึ้น
0.02 percentage point อยูที่รอยละ 1.58
- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ป เพิ่มขึ้น
0.01 percentage point อยูที่รอยละ 1.84


คาเงินดอลลารสหรัฐ แข็งคาขึ้นเมื่อเทียบรายสัปดาห
โดย Dollar Index ปดที่ 97.64 เพิ่มขึ้นรอยละ 0.3
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