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HIGHLIGHTS
• ดัชนีเศรษฐกิจที่สําคัญของ
สหรัฐฯ ในสัปดาหนี้
- ตัวเลขตลาดแรงงาน
เดือน ม.ค. บงชี้ตลาดแรงงาน
สหรัฐฯ แข็งแกรงตอเนื่อง
- สหรัฐฯ ขาดดุลการคาในป
2562 ลดลงเปนครั้งแรกในรอบ
6 ป การนําเขาลดลงเนื่องจาก
มาตรการเก็บภาษีนําเขาจากจีน
- ดัชนี ISM ภาคการผลิตของ
สหรัฐฯ ในเดือน ม.ค. เพิ่มขึ้น
หลังจากหดตัวติดตอกัน 5 เดือน
- ดัชนี ISM ที่มิใชภาคการผลิต
ของสหรัฐฯ ในเดือน ม.ค. เพิ่มขึ้น
แตะระดับสูงสุดในรอบ 5 เดือน
• รมว. คลังสหรัฐฯ กลาววา
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ในปนี้ อาจไม
ขยายตัวถึงรอยละ 3 ตามที่รัฐบาล
เคยคาดไว
• จีนประกาศลดอัตราภาษีนําเขา
จากสหรัฐฯ 7.5 หมื่นลานดอลลาร
สหรัฐฯ มีผล 14 ก.พ. 2563
• ประธานาธิบดีทรัมป ไดแถลง
State of the Union ย้ํา
ความสําเร็จของรัฐบาลในการ
กระตุนเศรษฐกิจ
• วุฒิสภาสหรัฐฯ ลงมติคัดคาน
การถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป
ตามคาด
• กระทรวงการคลังสหรัฐฯ
เปดเผยรายละเอียดแผนออก
พันธบัตรรัฐบาลอายุ 20 ป
• ความคิดเห็นเรื่องผลกระทบตอ
เศรษฐกิจสหรัฐฯ จากไวรัสโคโรนา

ดัชนีเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่สําคัญในสัปดาหนี้
ตัวเลขการจางงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ในเดือน ม.ค. เพิ่มขึ้น 225,000
ตําแหนง สูงกวาคาดที่ 158,000 ตําแหนง อัตราการวางงานเพิ่มขึ้นอยูที่รอยละ 3.6
ขณะที่คาจางแรงงานรายชั่วโมงขยายตัวรอยละ 3.1 YoY สูงกวาการขยายตัวในเดือน ธ.ค. ที่
รอยละ 3.0 YoY โดยภาพรวม ตลาดแรงงานสหรัฐฯ แข็งแกรงตอเนื่อง ซึ่งคาจางที่เพิ่มสูงขึ้น
จะชวยหนุนใหการใชจายผูบริโภคยังคงขยายตัวตอไป
สหรัฐฯ ขาดดุลการคาในเดือน ธ.ค. เพิ่มขึ้นรอยละ 11.9 MoM สูระดับ 4.9
หมื่นลานดอลลารสหรัฐ เนื่องจากการนําเขาเพิ่มขึ้นมากกวาการสงออก อยางไรก็ดีใน
ภาพรวมป 2562 สหรัฐฯ ขาดดุลการคาลดลงรอยละ 1.7 เมื่อเทียบกับป 2561 อยูที่ 6.17
แสนลานดอลลารสหรัฐ คิดเปนสัดสวนรอยละ 2.9 ของ GDP ลดลงจากรอยละ 3.0 ในป
2561 ซึ่งยอดขาดดุลการคาของสหรัฐฯ ในป 2562 ลดลงเปนครัง้ แรกในรอบ 6 ป
เนื่องมาจากมาตรการเรียกเก็บภาษีนําเขาสินคาจีนสงผลใหการนําเขาจากจีนลดลง โดยมูลคา
นําเขาสินคาและบริการรวมลดลงรอยละ 0.4 ขณะที่การสงออกสินคาและบริการลดลงรอยละ
0.1 อนึ่งการที่สหรัฐฯ และจีนบรรลุขอตกลงการคา phase one ซึ่งมีการปรับลดอัตราภาษี
สินคานําเขาระหวางกัน และความตึงเครียดทางการคาที่ผอนคลายลง นาจะสงผลใหการ
นําเขาสินคาจากจีนปรับตัวเพิ่มขึ้นในป 2563
ผลสํารวจของสถาบันจัดการดานอุปทานของสหรัฐ (ISM) ระบุวา ดัชนีภาคการ
ผลิตของสหรัฐฯ ในเดือน ม.ค. เพิ่มขึ้นอยูที่ระดับ 50.9 จาก 47.8 ในเดือน ธ.ค. ซึ่งเปน
การขยายตัวเปนครั้งแรก หลังจากที่หดตัวติดตอกัน 5 เดือน ทั้งนี้คาดัชนีที่อยูสูงกวาระดับ
50 บงชี้ภาวะการขยายตัวของภาคการผลิตของสหรัฐฯ ซึ่งการปรับตัวดีขึ้นของดัชนีในเดือน
ม.ค. นาจะมาจากความตึงคลายดานการคาระหวางสหรัฐฯ และจีน ผอนคลายลง ถือเปน
สัญญาณบวกที่จะสงผลใหภาคการผลิตของสหรัฐฯ ปรับตัวดีขึ้น
ผลสํารวจของสถาบันจัดการดานอุปทานของสหรัฐฯ (ISM) ระบุวา ดัชนีที่มิใช
ภาคการผลิตของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นสูระดับ 55.5 ในเดือน ม.ค. ซึ่งเปนระดับสูงที่สุดนับตั้งแต
เดือน ส.ค. 2562 จากระดับ 55 ในเดือน ธ.ค. และคาดัชนีที่สูงกวาระดับ 50 บงชี้ภาวะการ
ขยายตัว ทั้งนี้ ดัชนีภาคบริการไดแรงหนุนจากการเพิ่มขึ้นของคําสั่งซื้อใหม ซึ่งเปนสัญญาณวา
เศรษฐกิจสหรัฐฯ นาจะขยายตัวไดในระดับปานกลางแมวาการใชจายผูบริโภคชะลอตัวลง
รมว. คลังสหรัฐฯ กลาววา เศรษฐกิจสหรัฐฯ ในปนี้ อาจไมขยายตัวถึงรอยละ 3 ตามที่
รัฐบาลเคยคาดไว
นาย Steven Mnuchin รมว. คลังสหรัฐฯ กลาววา รัฐบาลสหรัฐฯ ปรับลดคาดการณการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในป 2563 ลงเล็กนอย ซึ่งอาจจะขยายตัวไดไมถึงรอยละ 3
ตามที่เคยคาดไวกอนหนานี้ โดยมีปจจัยถวงจากสถานการณของบริษัทโบอิ้ง ที่เครื่องบิน 737
Max มีปญหา และการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาที่ประเทศจีนอาจสงกระทบดานลบมายัง
สหรัฐฯ ได อนึ่งทําเนียบขาวไดคาดการณเมื่อเดือน มิ.ย. 2562 วา เศรษฐกิจสหรัฐฯ จะ
ขยายตัวรอยละ 3.2 ในป 2562 และรอยละ 3.1 ในป 2563 อยางไรก็ดี ตัวเลข GDP ในป
2562 ขยายตัวเพียงรอยละ 2.3 ต่ํากวาที่ทําเนียบขาวคาดการณไว

จีนประกาศลดอัตราภาษีนําเขาสินคาจากสหรัฐฯ 7.5 หมื่นลานดอลลารสหรัฐฯ มีผล 14 ก.พ. 2563
รัฐบาลจีนแถลงวา จีนจะปรับลดอัตราภาษีนําเขาสินคาบางประเภทจากสหรัฐฯ เพิ่มอีก 7.5 หมื่นลานดอลลารสหรัฐฯ เชน ถั่วเหลือง
น้ํามัน และรถยนต เปนตน มีผลตั้งแตวันที่ 14 ก.พ. 2563 ซึ่งอัตราภาษีสินคานําเขาจากสหรัฐฯ บางประเภทจะลดลงสูรอยละ
2.5 และรอยละ 5 จากเดิมที่ประกาศเรียบเก็บภาษีเมื่อเดือน ก.ย. 2562 ที่รอยละ 10 และรอยละ 5 ตามลําดับ ทั้งนี้ รมว. คลังของจีน
แถลงวา สําหรับการปรับลดอัตราภาษีนําเขาขั้นตอไปนั้นขึ้นอยูกับสถานการณเศรษฐกิจและการคาของจีนและสหรัฐฯ ซึ่งจีนหวังวา
จะรวมมือกับสหรัฐฯ เพื่อนําไปสูการปรับลดอัตราภาษีนําเขาสินคาทั้งหมดที่ไดรับผลกระทบจากมาตรการเรียกเก็บภาษีเพิ่มเติม
กอนหนานี้
ประธานาธิบดีทรัมป ไดแถลง State of the Union เนนความสําเร็จของรัฐบาลในการกระตุนเศรษฐกิจ
ประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมป ไดแถลงนโยบายประจําปของรัฐบาล (State of the Union) ตอสภาคองเกรสสหรัฐฯ ในหัวขอ The
Great America Comeback โดยประธานาธิบดีทรัมป ไดกลาวเนนย้ําถึงความสําเร็จในการบริหารงานของรัฐบาลชุดปจจุบันที่สงผล
ใหเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ขยายตัวแข็งแกรง และเปรียบเทียบความสําเร็จในดานตางๆ กับการบริหารของรัฐบาลชุดกอนหนา เชน อัตรา
การวางงานที่ต่ําสุดในรอบ 50 ป การปรับลดอัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา และการปรับลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลที่สงผลให
บริษัทกลับมาตั้งถิ่นฐานในสหรัฐฯ เปนตน นอกจากนี้ไดกลาวถึงความสําเร็จในการเจรจาตกลงการคา โดยยกตัวอยางขอตกลงการคา
สหรัฐฯ – เม็กซิโก – แคนาดา (USMCA) ที่จะชวยสงเสริมภาคการผลิตและการสงออกของสหรัฐฯ และมาตรการเก็บภาษีนําเขาจาก
จีนที่ประสบความสําเร็จทําใหรัฐบาลสหรัฐฯ มีรายไดเพิ่มขึ้น ทั้งนี้หลายฝายมองวาการแถลง State of the Union ในครั้งนี้ เปนใน
ลักษณะการหาเสียงทางออมสําหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่จะมีขึ้นในชวงปลายปนี้ โดยเนื้อหาการแถลงสอดคลองกับการ
รณรงคหาเสียงที่เนนเรื่อง แผนประกันสุขภาพ การชวยเหลือชนชั้นกลาง ความมั่นคงของประเทศ และนโยบายคนเขาเมือง เปนตน
วุฒิสภาสหรัฐฯ ลงมติคัดคานการถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป ตามคาด
วุฒิสภาสหรัฐฯ ลงมติคัดคานการถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป ออกจากตําแหนง และประกาศใหประธานาธิบดีทรัมป พนความผิด
ทั้ง 2 ขอกลาวหา โดยมีมติดวยคะแนนเสียง 52 ตอ 48 เสียง ใหพนขอกลาวหาการใชอํานาจในทางมิชอบ และดวยคะแนนเสียง 53
ตอ 47 เสียง ใหพนขอกลาวหาการขัดขวางกระบวนการสอบสวนของสภาคองเกรส ทั้งนี้นาย John Roberts ผูพิพากษาศาลสูงสุดของ
สหรัฐฯ ประกาศผลการลงมติในครั้งนี้ โดยกลาววา คะแนนเสียงสนับสนุนการถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป มีไมเพียงพอในวุฒิสภา จึง
ทําใหไมสามารถเอาผิดตอประธานาธิบดีทรัมป และไมสามารถขับประธานาธิบดีทรัมป ใหพนจากตําแหนงได
กระทรวงการคลังสหรัฐฯ เปดเผยรายละเอียดแผนออกพันธบัตรรัฐบาลอายุ 20 ป
กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ไดเปดเผยรายละเอียดการออกประมูลพันธบัตรรัฐบาลอายุ 20 ป ที่จะมีขึ้นในครึ่งแรกของปนี้ โดยจะมีการ
เปดประมูลในทุกไตรมาสในสัปดาหที่สามของเดือน ก.พ. พ.ค. ส.ค. และ พ.ย. อยางไรก็ดีกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ยังไมไดเปดเผยวา
จะมีการเปดประมูลครั้งแรกเมื่อใดและไมมีขอมูลของขนาดที่จะเปดประมูล ซึ่ง Treasury advisory committee คาดวาขนาดที่จะ
เปดประมูลเริ่มตนนาจะอยูที่ 1 หมื่นลานดอลลารสหรัฐ ถึง 1.3 หมื่นลานดอลลารสหรัฐ ทั้งนี้พันธบัตรรัฐบาลอายุ 20 ป ไดรับความ
สนใจจากนักลงทุน ซึ่งจะเปนผลดีตอรัฐบาลสหรัฐฯ เนื่องจากจะเพิ่มความสามารถในการชําระหนี้ของรัฐบาลสหรัฐฯ ในระยะยาว
ทามกลางภาวะอัตราดอกเบี้ยที่อยูในระดับต่ํา ขณะที่ประมาณการการขาดดุลงบประมาณที่อยูในทิศทางเพิ่มขึ้น
ความคิดเห็นเรื่องผลกระทบตอเศรษฐกิจสหรัฐฯ จากไวรัสโคโรนา
- นาง Janet Yellen อดีตประธาน Fed เห็นวา การระบาดของไวรัสโคโรนามีความไมแนนอน และเปนความเสี่ยงตอเศรษฐกิจโลก
แตคาดวานาจะสงผลกระทบระยะยาวเพียงเล็กนอยเทานั้น เมื่อพิจารณาจากโรคระบาดที่คลายกันทีเ่ คยเกิดขึ้นมาแลว
- นาย David Malpass ประธานธนาคารโลก เห็นวา ไวรัสโคโรนาจะสงผลตอเศรษฐกิจโลกในครึ่งแรกของปนี้ เนื่องจากกระทบ
หวงโซอุปทานทั่วโลก ทั้งนี้การที่สายการบินตางๆ ระงับเที่ยวบินไปยังจีน ไมเพียงแตยับยั้งการเดินทางของประชาชนเทานั้น แตยัง
สกัดกั้นการขนสงสินคาในเที่ยวบินนั้นๆ ดวย อยางไรก็ดี คาดวาผลกระทบในระยะยาวจะไมรุนแรง
- นาย Larry Kudlow หัวหนาที่ปรึกษาฝายเศรษฐกิจประจําทําเนียบขาว เห็นวา รัฐบาลไมคาดวาการแพรระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนาจะสงผลกระทบมากนักตอเศรษฐกิจสหรัฐฯ คาดวาอาจจะสงผลตอ GDP เพียงรอยละ 0.2 โดยอางอิงจากเหตุการณคลายคลึง
กันในอดีต

ดัชนีหลักในตลาดหลักทรัพยสหรัฐฯ ตางปรับตัวเพิ่มขึ้น
หลังจากที่ลดลงมากในสัปดาหกอนหนา โดยแรงหนุนจากการที่จีน
ประกาศปรับลดอัตราภาษีนําเขาสินคาสหรัฐฯ และการประกาศผล
ประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐฯ ที่ดีเกินคาด


Dow Jones Index

Weekly change
- ดัชนี Dow Jones ปดเพิ่มขึ้นรอยละ 3.00 ปดที่ 29,102.51 จุด
- ดัชนี S&P500 ปดเพิ่มขึ้นรอยละ 3.17 ปดที่ 3,327.71 จุด
- ดัชนี Nasdaq ปดเพิ่มขึ้นรอยละ 4.04 ปดที่ 9,520.51 จุด
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ตางปรับตัวเพิ่มขึ้น
หลังจากที่ลดลงมากในสัปดาหกอนหนา ทั้งนี้นักลงทุนจับตาเรื่อง
ผลกระทบที่อาจสงผลตอหวงโซอุปทานจากการแพรระบาดของไวรัส
โคโรนา ซึ่งอาจสงผลตอเศรษฐกิจสหรัฐฯ
- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 3 เดือน เพิ่มขึ้น
0.01 percentage point อยูที่รอยละ 1.56
- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ป เพิ่มขึ้น
0.08 percentage point อยูที่รอยละ 1.41
- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ป เพิ่มขึ้น
0.08 percentage point อยูที่รอยละ 1.59


คาเงินดอลลารสหรัฐ แข็งคาขึ้นเมื่อเทียบรายสัปดาห
โดย Dollar Index ปดที่ 98.70 เพิ่มขึ้นรอยละ 1.4


Dollar Index

