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Highlights
 GDP สหรัฐฯ ไตรมาส 1 ของปี 2562
ขยายตัวร้อยละ 3.2 มากกว่าคาด
 ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนในเดือน มี.ค.
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 MoM สูงกว่าคาด
 ยอดขายบ้านใหม่ในสหรัฐฯ ในเดือน
มี.ค. เพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบ 1 ปีครึ่ง
ตรงข้ามการคาดการณ์
 ยอดขายบ้านมือสองในสหรัฐฯ เดือน
มี.ค. ลดลงมากกว่าคาด
 ประธานาธิบดีทรัมป์ หารือผู้นาญี่ปุ่น
โดยเรียกร้องให้ญี่ปุ่น เพิ่มการผลิต
รถยนต์ในสหรัฐฯ
 ทาเนียบขาวยืนยันสหรัฐฯ และจีนจะ
เริ่มเจรจาการค้ารอบใหม่ในวันที่ 30
เม.ย. ณ กรุงปักกิ่ง
 ทาเนียบขาวแถลงการณ์ ยกเลิกการ
ผ่อนผัน 8 ประเทศนาเข้าน้ามัน
อิหร่าน
 ธนาคารกลางแคนาดาคงอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ 1.75 ขณะ
ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจปีนี้

 ตัวเลข GDP ประมาณการเบื้องต้น ประจาไตรมาส 1 ของปี 2562 ขยายตัว
ร้อยละ 3.2 สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ ร้อยละ 2.5 และสูงกว่าร้อยละ 2.2 ใน
ไตรมาส 4 ปี 2561 ทั้งนี้การขยายตัวของ GDP สหรัฐฯ ที่ระดับร้อยละ 3.2 ถือเป็นการ
เพิ่มขึ้นในไตรมาสแรกที่ดีที่สุดนับตั้งแต่ปี 2558 โดยได้รับแรงหนุนจากการส่งออกสุทธิที่
เพิ่มขึ้นเนื่องจากการส่งออกเพิ่มขึ้น ขณะที่การนาเข้าปรับลดลง นอกจากนี้การลงทุนของ
รัฐบาลท้องถิ่นปรับตัวดีขึ้น ซึ่งช่วยชดเชยการชะลอตัวของการใช้จ่ายผู้บริโภค และการ
ลงทุนถาวรของภาคเอกชน อนึ่งการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในไตรมาสแรกของปีนี้
ที่เพิ่มขึ้นมากกว่าคาด ได้ช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย
หลังการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจที่ค่อนข้างอ่อนแอก่อนหน้านี้ ซึ่งเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะมี
การขยายตัวครบรอบ 10 ปีในช่วงกลางปีนี้ ซึ่งเป็นการขยายตัวที่ยาวนานเป็น
ประวัติการณ์
 ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐ ฯ ในเดือน มี.ค. เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 MoM
สูงกว่าการคาดการณ์ที่ร้อยละ 0.8 MoM หลังจากลดลงร้อยละ 1.1 MoM ในเดือน
ก.พ. โดยได้รับ แรงหนุนจากการเพิ่มขึ้นของคาสั่งซื้อในภาคขนส่ง ส่วนยอดสั่งซื้อสินค้า
คงทนพื้นฐาน ซึ่งเป็นคาสั่งซื้อสินค้าทุนที่ ไม่รวมเครื่องบิน และสินค้าด้านอาวุธ ซึ่งเป็น
ดัชนีบ่งชี้แผนการใช้จ่ายของภาคธุรกิจ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3 MoM ในเดือน มี.ค. ซึ่งเป็น
การปรับตัวขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่เดือน ก.ค. 2561 จากอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นในหมวด
คอมพิวเตอร์และสินค้าด้านอิเลคทรอนิคส์
 ยอดขายบ้านใหม่ในสหรัฐฯ เดือน มี.ค. เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 MoM สู่ระดับ
692,000 ยูนิต ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือน พ.ย. 2560 และเป็นการปรับตัวขึ้น
ติดต่อกันเป็นเดือนที่ 3 ตรงข้ามการคาดการณ์ของนักเศรษฐกิจที่คาดว่า ยอดขายบ้าน
ใหม่จะลดลงร้อยละ 2.5 MoM สาหรับการปรับตัวเพิ่มขึ้นของยอดขาดบ้านใหม่ในเดือน
มี.ค. ได้รับแรงหนุนจากการลดลงของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จานอง และราคาบ้าน โดยราคา
เฉลี่ยของบ้านใหม่ลดลงร้อยละ 9.7 YoY สู่ระดับ 302,700 ดอลลาร์ในเดือน มี.ค. ซึ่งเป็น
ระดับต่าสุดนับตั้งแต่เดือน ก.พ. 2560
 ยอดขายบ้านมือสองในสหรัฐฯ เดือน มี.ค. ลดลงร้อยละ 4.9 MoM สู่ระดับ 5.21
ล้านยูนิต ต่ากว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 5.30 ล้านยูนิต หลังจากที่เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 11.8 MoM ในเดือน ก.พ. ซึ่งนาย Lawrence Yun หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์
ของ National Association of Realtors กล่าวว่า ไม่เป็นเรื่องน่าแปลกใจที่ยอดขาย
บ้านในเดือน มี.ค. ลดลง หลังจากที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในเดือนก่อนหน้า อย่างไรก็ดี
ยอดขายบ้านมือสองถือว่ายังคงอ่อนแอเมื่อพิจารณาจากตลาดแรงงานที่แข็งแกร่ง และ
อัตราดอกเบี้ยจานองที่ปรับตัวลดลง
 ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และ นาย Shinzo Abe นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ได้
ประชุมร่วมกัน ณ ทาเนียบขาว เพื่อกาหนดแนวทางแก้ปัญหาในประเด็นการค้าระดับ
ทวิภาคี การยุติการใช้อาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ และหารือกันเกี่ยวกับการเดินทาง
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เยือนญี่ปุ่นของผู้นาสหรัฐ ฯ เพื่อเข้าพบจักรพรรดิพระองค์ใหม่ของญี่ปุ่นในเดือน พ.ค. รวมถึงการประชุมกลุ่ม G20 ในเดือน มิ.ย. ทั้งนี้หลังจาก
เสร็จสิ้นการประชุม เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจาญี่ปุ่น ได้แถลงว่า ประธานาธิบดีทรัมป์ เรียกร้องให้ญี่ปุ่นเพิ่มการผลิตรถยนต์ในสหรัฐฯ
และประธานาธิบดีทรัมป์ ได้กล่าวขณะเดินทางหาเสียงในรัฐวิสคอนซินว่า นาย Abe กล่าวว่า ญี่ปุ่นจะลงทุน 4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อ
สร้างโรงงานผลิตรถยนต์ในสหรัฐฯ แต่ยังมิได้เปิดเผยถึงช่วงเวลาหรือรายละเอียดของแผนการลงทุนดังกล่าว
 ทาเนียบขาวได้ออกแถลงการณ์ยืนยันว่า สหรัฐฯ และจีน จะเริ่มการเจรจาการค้ารอบใหม่ในวันที่ 30 เม.ย. ณ กรุงปักกิ่ง โดย
นาย Robert Lighthizer ผู้แทนการค้าสหรัฐฯ และนาย Steven Mnuchin รมว. คลังสหรัฐฯ จะนาคณะผู้แทนสหรัฐฯ เดินทางไปยังจีนใน
สัปดาห์หน้า หลังจากนั้น คณะผู้แทนการค้าของจีน ซึ่งนาโดยนาย Liu He รองนายกรัฐมนตรีจีน จะเดินทางไปยังกรุงวอชิงตันเพื่อเจรจา
ต่อไปซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันที่ 8 พ.ค. ทั้งนี้ทาเนียบขาวเปิดเผยว่า หัวข้อการเจรจาในสัปดาห์หน้านั้น จะรวมถึงเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา การ
บังคับถ่ายโอนเทคโนโลยี อุปสรรคด้านการค้าที่ไม่ใช่ภาษี ภาคบริการ การจัดซื้อ และการบังคับใช้ข้อตกลง ทั้งนี้ มีรายงานว่า การเจรจา
การค้าที่ดาเนินไปอย่างต่อเนื่องนั้นอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายแล้ว และหากสามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ ก็อาจจะมีการจัดพิธีลงนามในข้อตกลงใน
ปลายเดือน พ.ค.หรือต้นเดือน มิ.ย. ซึ่งจะยุติสงครามภาษีศุลกากรระหว่างสหรัฐฯ และจีน ที่ดาเนินมาประมาณหนึ่งปี
 ทาเนียบขาวแถลงว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ตัดสินใจที่จะยกเลิกคาสั่งผ่อนผันให้ 8 ประเทศ ได้แก่ จีน อินเดีย ญี่ปุ่น
เกาหลีใต้ ไต้หวัน ตุรกี อิตาลี และกรีซ นาเข้าน้ามันจากอิหร่าน พร้อมกับเตือนว่า หากประเทศเหล่านี้ยังคงนาเข้าน้ามันจากอิหร่าน ก็
จะถูกสหรัฐฯ คว่าบาตร อย่างไรก็ดี สหรัฐฯ จะดาเนินการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าตลาดน้ามันโลกจะยังคงมีปริมาณน้ามันอย่างเพียงพอ โดย
กล่าวว่า "สหรัฐฯ ซาอุดิอาระเบีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ พร้อมกับพันธมิตรของเรา มีความมุ่งมั่นที่จะรับประกันว่าตลาดน้ามันโลกจะ
ยังคงมีปริมาณน้ามันอย่างเพียงพอ" ทั้งนี้การยกเลิกคาสั่งผ่อนผันดังกล่าวจะมีผลอย่างเป็นทางการในวันที่ 2 พ.ค. 2562
 ธนาคารกลางแคนาดามีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ ร้อยละ 1.75 ในการประชุมล่าสุด และได้ปรับลดคาดการณ์การขยายตัว
ของเศรษฐกิจภายในประเทศลงสู่ร้อยละ 1.2 ในปี 2562 จากที่คาดการณ์ไว้ที่ร้อยละ 1.7 เมื่อเดือน ม.ค. อันเนื่องมาจากการชะลอตัวของ
อุตสาหกรรมน้ามันภายในประเทศ รวมทั้งผลกระทบจากนโยบายการค้าทั่วโลก และตลาดที่อยู่อาศัยที่อ่อนแอมากกว่าคาด อย่างไรก็ดี
แม้ธนาคารกลางแคนาดาได้ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจ แต่ก็ยังมีมุมมองที่เป็นบวกว่า เศรษฐกิจจะปรับตัวดีขึ้นในช่วง
ครึ่งหลังของปี 2562 เนื่องจากกิจกรรมในตลาดที่อยู่อาศัยเริ่มมีเสถียรภาพ และการใช้จ่ายผู้บริโภคจะได้รับแรงหนุนจากการเติบโตของรายได้
การจ้างงาน

U.S. Weekly Economic and Financial Review (3)
Financial Market
ดัชนี Dow Jones ปรับตัวลดลง ขณะที่ดัชนี S&P500 และ
Nasdaq ปิดเพิ่มขึ้นในสัปดาห์นี้โดยแรงหนุนจากการเปิดเผยข้อมูล
เศรษฐกิจไตรมาสแรกของสหรัฐฯ ที่ดีกว่าคาด และการเปิดเผยผล
ประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียน
Weekly change
- ดัชนี Dow Jones ปิดลดลงร้อยละ 0.06 ปิดที่ 26,543.33 จุด
- ดัชนี S&P500 ปิดเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 ปิดที่ 2,939.88 จุด
- ดัชนี Nasdaq ปิดเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.85 ปิดที่ 8,146.40 จุด


Dow Jones Index

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ต่างปรับตัวลดลง
แม้ว่ามีการเปิดเผยตัวเลข GDP ในไตรมาสแรกที่ขยายตัวมากกว่า
คาด
- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 3 เดือน ลดลง
0.02 percentage point อยู่ที่ร้อยละ 2.42
- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปี ลดลง 0.10 percentage
point อยู่ที่ร้อยละ 2.28
- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี ลดลง 0.08
percentage point อยู่ที่ร้อยละ 2.51


เงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นในสัปดาห์นี้ โดย Dollar Index
ปิดที่ 98.04 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 เมื่อเทียบรายสัปดาห์ ทั้งนี้ปัจจัยหนึ่งที่
หนุนให้เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นมาจากเศรษฐกิจของหลายประเทศ
ทั่วโลกส่งสัญญาณชะลอตัวลง


Dollar Index

