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Highlights
 สหรัฐฯ เปิดเผยรายการสินค้าจีนที่ถูกเรียก
เก็บภาษีนาเข้า วงเงินรวม 5 หมื่นล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ
 รัฐบาลจีนแถลง เตรียมเก็บภาษีนาเข้าสินค้า
จากสหรัฐฯ เพิม่ อีก 5 หมื่นล้านดอลลาร์
สหรัฐ
 ประธานาธิบดีทรัมป์ ขอให้ USTR พิจารณา
เก็บภาษีนาเข้าจากจีนเพิม่ อีก 1 แสนล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ
 รมว. คลังสหรัฐฯ คาดสหรัฐฯ และจีนจะหา
ข้อตกลงการค้ากันได้ แต่ยังต้องจับตาต่อไป
 ประธาน Fed กล่าวว่า การขยายตัวของ
เศรษฐกิจเป็นไปอย่างแข็งแรง และการ
เดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นสิ่งจาเป็น
 การจ้างงานสหรัฐฯ ในเดือน มี.ค. เพิ่มขึ้น
น้อยทีส่ ุดในรอบ 6 เดือน ขณะอัตราการ
ว่างงานคงที่ที่รอ้ ยละ 4.1
 สหรัฐฯ ขาดดุลการค้าในเดือน ก.พ. เพิ่มขึ้น
แตะระดับสูงสุดในรอบกว่า 9 ปี การส่งออก
สุทธิน่าจะเป็นปัจจัยฉุดการขยายตัวของ
GDP ไตรมาสแรกของปีนี้
 ดัชนี ISM ทั้งภาคการผลิตและภาคบริการ
ของสหรัฐฯ ในเดือน มี.ค. ลดลงอยู่ในระดับ
ต่ากว่าคาด อย่างไรก็ดีถือว่าอยู่ในระดับที่
แข็งแกร่ง
 ยอดขายรถยนต์ในเดือน มี.ค. เพิม่ ขึ้น
มากกว่าคาด เป็นสัญญาณว่าการใช้จ่าย
ผู้บริโภคในเดือนมี.ค. อาจฟื้นตัวดีขึ้น

 สานักงานผู้แทนการค้าสหรัฐ (USTR) ได้เปิดเผยรายการสินค้าของจีนประมาณ
1,300 รายการ คิดเป็นมูลค่ารวม 5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่เข้าข่ายมาตรการการเก็บ
ภาษีนาเข้า ภายใต้ Section 301 ในกฎหมาย Trade Act of 1974 ทั้งนีร้ ายการสินค้า
ครอบคลุมตั้งแต่สินค้าอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ไปจนถึงสินค้าจาพวกเครื่องจักร เคมีภณ
ั ฑ์ และ
สินค้าผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม มาตรการดังกล่าวยังไม่มีผลบังคับใช้ในทันที โดยบริษัทสหรัฐฯ
จะมีเวลาจนถึงวันที่ 22 พ.ค. ในการแสดงความคิดเห็นเพื่อคัดค้านประเด็นดังกล่าว ซึ่งทาง
USTR จะเริม่ เปิดการรับฟังความเห็นจากประชาชนในวันที่ 15 พ.ค.นี้
 กระทรวงพาณิชย์จีน ประกาศแผนการเก็บภาษีนาเข้าสินค้าจากสหรัฐฯ วงเงิน
ประมาณ 5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งประกอบด้วยสินค้า 106 รายการ เช่น ถั่วเหลือง
วิสกี้ รถยนต์ เครื่องบิน และอาวุธยุทโธปกรณ์ เป็นต้น โดยรัฐบาลจีนจะเก็บภาษีสินค้านาเข้า
จากสหรัฐฯ ในอัตราร้อยละ 25 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับที่สหรัฐฯ เรียกเก็บจากจีน เพื่อตอบโต้ที่
สหรัฐฯ ใช้มาตรา 301 เรียกเก็บสินค้านาเข้าจากจีนก่อนหน้านี้
 ประธานาธิบดีทรัมป์ เปิดเผยว่า ตนได้ขอให้สานักงานผู้แทนการค้าของสหรัฐฯ
(USTR) พิจารณาว่าการเก็บภาษีนาเข้าจากจีนเพิม่ อีก 1 แสนดอลลาร์สหรัฐ นั้นเหมาะสม
หรือไม่ ภายใต้มาตรา 301 และหากเหมาะสม ก็ขอให้ระบุรายการสินค้าที่จะเรียกเก็บภาษี
ดังกล่าว ทั้งนี้ปธน. ทรัมป์ระบุว่า ความเคลื่อนไหวครั้งนี้ของเขาเป็นเพราะการตอบโต้อย่างไม่
เป็นธรรมของจีนหลังจากที่สหรัฐฯ ประกาศเรียกเก็บภาษีนาเข้าจากจีนวงเงิน 5 หมื่นล้าน
ดอลลาร์ ซึ่งแทนที่จีนจะเยียวยาการกระทาอันไม่เป็นธรรมของตนเอง และจีนกลับเลือกที่จะ
ทาร้ายเกษตรกรและผูผ้ ลิตของสหรัฐฯ
 นาย Steven Mnuchin รมว. คลังสหรัฐ ได้ให้สมั ภาษณ์ว่า ตนมีความคาดหวังว่า
สหรัฐฯ และจีนจะหาข้อตกลงร่วมกันได้กอ่ นที่จะมีการเรียกเก็บภาษีนาเข้าสินค้าจริง แต่
ขณะเดียวกันก็ยังคงมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดสงครามการค้าระหว่างสองประเทศนี้ ซึ่ง
นาย Mnuchin ระบุว่า สหรัฐฯ ไม่มีเป้าหมายที่จะก่อให้เกิดสงครามการค้า แต่ "สงคราม
การค้าก็อาจเกิดขึ้นได้" ทั้งนี้ความคิดเห็นของนาย Mnuchin สอดคล้องกับความเห็นของ
นาย Wilbur Ross รมว.พาณิชย์สหรัฐฯ ทีก่ ล่าวว่า เขาหวังว่ามาตรการตอบโต้ทางการค้า
ระหว่างสหรัฐและจีนจะส่งผลให้ทั้ง 2 ฝ่ายนั่งลงเจรจาในที่สุด
 นาย Jerome Powell ประธาน Fed ได้กล่าวสุนทรพจน์ว่า การขยายตัวของ
เศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้น ตลาดแรงงานอยู่ในภาวะแข็งแรง ทั้งนี้ Fed ควรเดินหน้าปรับขึ้น
ดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไป เมื่อประเมินจากทิศทางเศรษฐกิจและตลาดแรงงานทีค่ าดว่าจะ
ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามนาย Powell ไม่ได้ระบุว่าจะปรับขึน้ อัตราดอกเบี้ยอีกกี่
ครั้งในปีนี้
 ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิม่ ขึ้นน้อยที่สุดในรอบ 6 เดือน โดยเพิ่มขึน้ เพียง
103,000 ตาแหน่ง ซึ่งเป็นการขยายตัวต่าสุดในรอบ 6 เดือน ส่วนอัตราการว่างงานทรงตัวที่
ร้อยละ4.1 ติดต่อกันเป็นเดือนที่ 6 ตัวเลขค่าจ้างรายชั่วโมงโดยเฉลีย่ ของแรงงานซึ่งเป็นข้อมูลที่
Fed ให้ความสาคัญเพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ภาวะเงินเฟ้อ เพิ่มขึน้ ร้อยละ 0.3 MoM หรือเพิ่มขึน้
ร้อยละ 2.7 YoY ซึ่งสูงกว่าที่เพิ่มขึน้ ร้อยละ 2.6 YoY ในเดือนก.พ.
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 สหรัฐขาดดุลการค้าในเดือน ก.พ. เพิม่ ขึ้นร้อยละ 1.6 MoM แตะระดับ 5.76 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบกว่า 9 ปี
โดยการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 สู่ระดับ 1.372 แสนล้านดอลลาร์ โดยแรงหนุนจากการส่งออกรถยนต์และเครื่องยนต์ ส่วนการนาเข้าสินค้าเพิ่มขึน้
ร้อยละ 1.6 สู่ระดับ 2.142 แสนล้านดอลลาร์ ท่ามกลางการเพิ่มขึน้ ของการนาเข้าอาหารและสินค้าทุน ทั้งนีส้ หรัฐฯ ขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้นติดต่อกัน
6 เดือน ในเดือนก.พ. อย่างไรก็ดี สหรัฐฯ ขาดดุลการค้าต่อจีนลดลงร้อยละ 18.6 MoM สู่ระดับ 2.93 หมื่นล้านดอลลาร์ในเดือนก.พ. โดยการนาเข้า
จากจีนลดลงร้อยละ 14.7 MoM ขณะที่การส่งออกไปยังจีนทรงตัว
 ดัชนี ISM ทั้งภาคการผลิตและภาคบริการของสหรัฐฯ ในเดือน มี.ค. ลดลงอยู่ในระดับต่ากว่าคาด อย่างไรก็ดีถือว่ายังอยู่ในระดับที่แข็งแกร่ง
โดยดัชนีภาคการผลิตของ ISM ลดลงสู่ระดับ 59.3 จากระดับ 60.8 ในเดือนก.พ. ขณะที่ดัชนีภาคบริการลดลงสู่ระดับ 58.8 จากระดับ 59.5 ใน
เดือน ก.พ. ทั้งนี้ตัวเลขดัชนีที่สูงกว่าระดับ 50 บ่งชี้ถึงภาวะขยายตัว
 ยอดขายรถยนต์ใหม่ในสหรัฐฯ เดือนมี.ค. เพิม่ ขึ้นร้อยละ 6.3 YoY แตะที่ระดับ 1,653,529 คัน หลังจากทีห่ ดตัวลงในเดือนก.พ. โดย
ยอดขายของบริษัท GM ซึ่งเป็นผูผ้ ลิตรถยนต์รายใหญ่ของสหรัฐฯ ยังคงทายอดขายมากเป็นอันดับ 1 โดยมียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.7 YoY แตะที่
296,138 คัน ขณะที่ยอดขายของบริษัท Toyota และ Honda ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของญี่ปนุ่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 YoY และร้อยละ 3.8 YoY
ตามลาดับ

Financial Market
 ในช่วงสัปดาห์นี้ ดัชนีตลาดเงินในสหรัฐฯ ต่างปรับตัวลดลง
โดยมีปัจจัยฉุดจากความกังวลของนักลงทุนในเรื่องสงคราม
การค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน และการเปิดเผยตัวเลขการจ้าง
งานของสหรัฐฯ ทีต่ ่ากว่าคาด

Dow Jones Index

ดัชนีหลักในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ ต่างปิดลดลง ในช่วง
สัปดาห์นี้ โดยดัชนี Dow Jones ปิดลดลงร้อยละ 0.71 ปิดที่
23,932.76 จุด ขณะที่ดัชนี S&P500 ลดลงร้อยละ 1.38 ปิดที่
2,604.47 จุด และดัชนี Nasdaq ลดลงร้อยละ 2.1 ปิดที่ 6,915.11 จุด


อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ระยะสั้นปรับตัว
ลดลง ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวปรับเพิ่มขึ้น


เงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงในสัปดาห์นี้ dollar index ปิด
ลดลงประมาณร้อยละ 0.1 หลังจากที่เพิ่มขึน้ ร้อยละ 0.8 ในสัปดาห์ที่
ผ่านมา


Dollar Index

