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Highlights
 CBO ประมาณการว่า รัฐบาลสหรัฐฯ จะ
ขาดดุลงบประมาณอยู่ที่ 8.04 แสนล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ในปีนี้ หรือคิดเป็นร้อยละ 4
ของ GDP
 รายงานประชุม FOMC บ่งชี้กรรมการ
Fed ต่างเห็นพ้องเศรษฐกิจสหรัฐฯ และ
เงินเฟ้อจะขยายตัวแข็งแกร่งขึ้น ซึ่งหนุน
การเดินหน้าปรับ ขึ้นอัตราดอกเบี้ย อย่างไร
ก็ตามเห็นว่าสงครามการค้าเป็น
"downside risk" ต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ
 ประธานาธิบดีทรัมป์ กล่าวว่า กาลัง
พิจารณาที่จะกลับเข้าสู่การเจรจา
TPP ภายหลังจากสหรัฐฯ ได้ถอนตัว
ออกไปในเดือน ม.ค. ปีที่แล้ว
 ประธานาธิบดีทรัมป์ ให้สัมภาษณ์แก่
ผู้สื่อข่าวว่า การเจรจาข้อตกลงการค้า
เสรี NAFTA กับประเทศแคนาดาและ
เม็กซิโก มีความคืบหน้าที่ดี
 World Bank เตือนสงครามการค้า 'จีนสหรัฐ' เป็นความเสี่ยงต่อประเทศอาเซียน
โดยเฉพาะประเทศที่อยู่ใน supply chain
ของจีน
 ความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ ในเดือนเม.ย.
ลดลง หลังแตะระดับสูงสุดในรอบ 14 ปีใน
เดือนมี.ค.
 ดัชนีชี้วัดเงินเฟ้อในเดือน มี.ค. ต่างบ่งชี้
อัตราเงินเฟ้ออยู่ในทิศทางปรับตัวเพิ่มขึ้น

 สานักงบประมาณประจารัฐสภาของสหรัฐฯ (CBO) ออกรายงานประจาปีคาดการณ์
ภาวะเศรษฐกิจสาหรับช่วงปี 2561-2071 โดยประมาณการว่า รัฐบาลสหรัฐฯ จะขาดดุล
งบประมาณทีร่ ะดับ 8.04 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปีนี้ หรือคิดเป็นร้อยละ 4 ของ GDP และ
จะปรับสูงขึ้นเกินกว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป ทั้งนีเ้ มื่อเทียบกับ
รายงานของ CBO ที่ประมาณการไว้เมื่อเดือน มิ.ย. 2560 ตัวเลขขาดดุลของปี 2061 ปรับตัว
เพิ่มขึ้นกว่า 2.42 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเป็นผลมาจากการปฏิรูปกฎหมายโครงสร้างภาษี
และการผ่านร่างการเพิ่มงบประมาณค่าใช้จ่ายล่าสุดของรัฐบาลเป็นสาคัญ นอกจากนี้ CBO ยัง
คาดการณ์ว่า หนีส้ าธารณะของสหรัฐฯ จะแตะระดับ 28.671 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือร้อย
ละ 96.2 ของ GDP ณ สิ้นปีงบประมาณปี 2571 ซึ่งจะเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2489
ซึ่งหนี้สาธารณะทีส่ ูงและปรับเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง จะส่งผลกระทบเชิงลบต่องบประมาณและ
ประเทศในหลายมิติ สาหรับเรื่องอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ CBO ประเมินว่า
เศรษฐกิจสหรัฐฯ จะสามารถเติบโตได้รอ้ ยละ 3.3 ในปีนี้ โดยปัจจัยหลักมาจากการกระตุ้น
ทางด้านการคลังของรัฐบาล อย่างไรก็ดี ผลดังกล่าวจะเป็นเพียงชั่วคราว โดยในปี 2562 และ
2563 เศรษฐกิจสหรัฐฯ จะชะลอตัวลงมาอยู่ทรี่ ้อยละ 2.4 และ 1.8 ตามลาดับ
 ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ได้เปิดเผยรายงานการประชุม FOMC ประจาวันที่ 20-21
มี.ค. โดยระบุว่า กรรมการ Fed ทุกคนต่างเห็นพ้องว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯ และเงินเฟ้อจะ
ขยายตัวแข็งแกร่งขึ้น ซึ่งหนุนการเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย นอกจากนี้กรรมการเห็นว่า
การปรับลดภาษี 1.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ประกอบกับการผ่านการกฎหมายเพิ่มงบประมาณ
ใช้จ่ายของรัฐบาล 1.3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ จะเป็นปัจจัยกระตุ้นการขยายตัวของเศรษฐกิจ
อย่างไรก็ตาม แม้กรรมการ Fed ส่วนใหญ่มีมมุ มองที่เป็นบวกต่อแนวโน้มการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ แต่ก็เตือนว่าความตึงเครียดด้านการค้าระหว่างสหรัฐฯ และประเทศคู่ค้ารายอื่นๆ
อาจเป็น "downside risk" ต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ
 ประธานาธิบดีทรัมป์ ได้กล่าวแก่สมาชิกพรรค Republican และผู้ว่าการของรัฐ
ต่างๆ ที่พี่งพาการเกษตรในการประชุมทีท่ าเนียบขาวว่า กาลังพิจารณาที่จะกลับเข้าสู่การ
เจรจาเขตการค้าเสรี Trans-Pacific Partnership (TPP) ภายหลังจากสหรัฐฯ ได้ถอนตัว
ออกไปในเดือน ม.ค. ปีที่แล้ว โดยประธานาธิบดีทรัมป์ มอบหมายให้นาย Robert
Lighthizer, U.S. Trade Representative และนาย Larry Kudlow, Director of the
National Economic Council เป็นผู้รับผิดชอบดูแลและศึกษาความเป็นไปได้ของการเจรจา
ดังกล่าว ทั้งนี้ การกลับมาเปิดกว้างเรื่องเขตการค้าเสรี TPP อีกครั้ง
 ประธานาธิบดีทรัมป์ ให้สมั ภาษณ์แก่ผู้สอื่ ข่าวว่า การเจรจาข้อตกลงการค้า
เสรี NAFTA กับประเทศแคนาดาและเม็กซิโก มีความคืบหน้าที่ดี อย่างไรก็ดี การเจรจา
สามารถยืดเยื้อได้อย่างไร้กาหนดจนกว่าจะบรรลุข้อตกลง โดยสหรัฐฯ สามารถที่
จะ “renegotiate forever” อย่างไรก็ดี ล่าสุดในการเจรจา ทางฝั่งสหรัฐฯ ได้มีท่าทีที่
อ่อนลงในประเด็ นสาคัญเรื่องกฎด้านแหล่งที่มาของชิ้นส่วนยานยนต์ โดยยอมปรับลด
สัดส่วนของชิ้นส่วนยานยนต์ที่จะต้องผลิตภายในกลุ่มประเทศ NAFTA จากร้อยละ 85
เป็นร้อยละ 75 สาหรับการผลิตรถยนต์เพื่อให้ได้สิทธิพิเศษทางด้านภาษี
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 World Bank ได้เผยแพร่รายงาน East Asia and Pacific Economic Update โดยปรับเพิม่ คาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคสู่รอ้ ยละ 6.3 ในปีนี้ อย่างไรก็ตามเตือนว่า สงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจภูมิภาคอาเซียน เนื่องจาก
พึ่งการส่งออกเป็นปัจจัยสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยมาตรการขึน้ ภาษีนาเข้าสินค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ จะส่งผลกระทบ "knock -on
effect" ต่อประเทศในอาเซียนเป็นฐานการผลิตสินค้า หรือส่วนประกอบสินค้าให้กับจีน
 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐในเดือนเม.ย. ลดลง หลังแตะระดับสูงสุดในรอบ 14 ปีในเดือนมี.ค. โดยดัชนีความเชื่อมั่นผูบ้ ริโภคสหรัฐฯ
เบื้องต้นในเดือนเม.ย. ปรับตัวลงสูร่ ะดับ 97.8 จากระดับ 101.4 ณ สิ้นเดือนมี.ค. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2547 ทั้งนี้ดัชนีความเชื่อมัน่ ที่ลดลงใน
เดือนเม.ย. มีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากความกังวลที่เพิ่มมากขึน้ เกีย่ วกับนโยบายการค้าของรัฐบาลสหรัฐฯ โดยเฉพาะการทีร่ ัฐบาลทรัมป์ประกาศเก็บภาษี
เหล็ก อลูมเิ นียม และสินค้านาเข้าจากจีนหลายรายการ นอกจากนี้ ความกังวลเรื่องการขึน้ ดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐก็ส่งผลกระทบต่อความ
เชื่อมั่นผู้บริโภค
 ดัชนีชี้วัดเงินเฟ้อในเดือน มี.ค. ต่างบ่งชี้อัตราเงินเฟ้ออยู่ในทิศทางปรับตัวเพิม่ ขึ้น โดยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เพิ่มขึน้ ร้อยละ 2.4 YoY ซึ่ง
เป็นการเพิม่ ขึน้ มากที่สุดในรอบ 1 ปี หลังจากเพิ่มขึ้นร้อยะ 2.2 YoY ในเดือนก.พ. และดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เพิม่ ขึ้นร้อยละ 3.0 YoY หลังจากเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2.8 YoY ในเดือนก.พ. ได้รับแรงหนุนจากการเพิ่มขึน้ ของค่าใช้จ่ายในภาคบริการ
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ดัชนีหลักในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ ต่างปิดเพิ่มขึ้น ในช่วง
สัปดาห์นี้ โดยดัชนี Dow Jones ปิดเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 ปิดที่
24,360.14 จุด ขณะที่ดัชนี S&P500 ปิดเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ปิดที่
2,656.30 จุด และดัชนี Nasdaq ปิดเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 ปิดที่
7,106.65 จุด ทั้งนีน้ ักลงทุนยังคงระมัดระวังการซื้อขาย
ท่ามกลางความวิตกกังวลในเรื่องผลกระทบจากความขัดแย้งทาง
การค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ ตลอดจนความไม่แน่นอนของ
สถานการณ์ในตะวันออกกลาง ซึ่งอาจเป็นผลลบต่อเศรษฐกิจ
ทั่วโลก


อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ระยะสั้นปรับตัว
ลดลง ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวปรับเพิ่มขึ้น
เล็กน้อย


เงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงในสัปดาห์นี้ dollar index ปิด
ลดลงประมาณร้อยละ 0.17 โดยเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวผันผวน
หลังความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐ ฯ ชะลอตัว และนักลงทุนจับตา
สถานการณ์ตึงเครียดในซีเรียอย่างใกล้ชิด


Dollar Index

