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Highlights
• ประธานาธิบดีทรัมป ลงนามในราง
กฎหมายงบประมาณวงเงิน 1.3
ลานลานดอลลารสหรัฐ แมวาจะไม
พอใจตอรางกฎหมายดังกลาวก็ตาม
• ประธานาธิบดีทรัมป มีคําสั่งให USTR
พิจารณาใชมาตรการเก็บภาษีสินคา
นําเขาจากประเทศจีน 1,300 รายการ
คาดวาจะมีมูลคาประมาณ 5 หมื่นลาน
ดอลลารสหรัฐ ขณะจีนมีแผนตอบโต
เก็บภาษีสินคานําเขาจากสหรัฐฯ มูลคา
3 หมื่นลานดอลลารสหรัฐ
• Fed ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก
0.25 percentage point ตามคาด
• ยอดขายบานมือสองในสหรัฐฯ ฟนตัว
ขึ้น ขณะที่ยอดขายบานใหมยังคงหดตัว
ลงเล็กนอย โดยอุปทานบานที่มีจํานวน
จํากัด ยังคงเปนปจจัยกดดันตลาดบาน
• ยอดสั่งซื้อสินคาคงทนของสหรัฐฯ
เดือน ก.พ. เพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบ
8 เดือน หลังจากที่หดตัวติดตอกัน
สองเดือนกอนหนา

• ประธานาธิบดีทรัมป ลงนามในรางกฎหมายงบประมาณวงเงิน 1.3 ลานลานดอลลาร
สหรัฐ ชวยใหรัฐบาลมีงบประมาณในการบริหารประเทศตลอดปงบประมาณ 2561
- มีการเพิ่มการใชจายทางทหาร 8 หมื่นลานดอลลารสหรัฐ ซึ่งรวมถึงงบประมาณ
สําหรับการรักษาความมัน่ คงตามแนวชายแดน และการสรางกําแพงกั้นระหวางชายแดน
สหรัฐฯ-เม็กซิโก
- เพิ่มงบประมาณสําหรับโครงการในประเทศอีก 6.3 หมื่นลานดอลลารสหรัฐ ซึ่ง
รวมถึงงบประมาณสําหรับโครงสรางพื้นฐาน และมาตรการในการควบคุมการขายอาวุธปน
และปรับปรุงระบบความปลอดภัยในโรงเรียน
อยางไรก็ดี ปธน. ทรัมป กลาววา ไมพอใจตอกฎหมายงบประมาณฉบับนี้ เนื่องจาก
ไมไดมีการระบุถึงการตออายุโครงการคุมครองผูอพยพวัยเยาวที่เดินทางเขามาในสหรัฐฯ
(DACA) และไมไดงบประมาณสําหรับการสรางกําแพงตามแนวชายแดนเม็กซิโกตามจํานวนที่
ตองการ แตไดลงนามในรางกฎหมายงบประมาณฉบับนี้ อันเนือ่ งจากเหตุผลดานความมั่นคง
ของชาติ เนื่องจากมีการเพิ่มงบประมาณจํานวนมากใหแกกองทัพสหรัฐฯ
• ประธานาธิบดีทรัมป มีคําสั่งให U.S. Trade Representative (USTR) พิจารณาใช
มาตรการเก็บภาษีสินคานําเขาจากประเทศจีน ภายใต Section 301 ในกฎหมาย Trade
Act of 1974 หลังจากที่ USTR ไดทําการไตสวนและพบวา จีนมีพฤติกรรมการทําการคาที่ไม
เปนธรรมตอสหรัฐฯ หลายประการ รวมถึงสนับสนุนการครอบครองสินทางปญญาและ
เทคโนโลยีของสหรัฐฯ และยังสนับสนุนการบุกรุกและโจรกรรมเครือขายคอมพิวเตอรของ
บริษัทสหรัฐฯ
ทั้งนี้คาดวาจะมีการเก็บภาษีตอ สินคานําเขาจากจีน 1,300 รายการ มูลคาประมาณ
5 หมื่นลานดอลลารสหรัฐตอป หรือคิดเปนประมาณรอยละ 10 ของยอดการนําเขาสินคาจาก
จีน นอกจากนี้ยงั มีคําสัง่ ใหรมว. คลังสหรัฐฯ เสนอแนวทางที่เหมาะสมในการตั้งขอจํากัดการ
ลงทุนของจีนในสหรัฐฯ
อยางไรก็ดีหลายภาคสวนในสหรัฐฯ เชน กลุมบริษทั ธุรกิจคาปลีกรายใหญของ
สหรัฐฯ หอการคาสหรัฐฯ และสมาคมการคาของสหรัฐฯ อีก 45 แหง เปนตน ตาง
เรียกรองใหปธน. ทรัมป ยกเลิกแผนเก็บภาษีสินคานําเขาจากจีน เนื่องจากเกรงวาจะสงผล
ใหราคาสินคาในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น และสงผลกระทบตอผูบริโภค ขณะทีก่ ระทรวงพาณิชยจนี
แถลงวา หากทั้งสองประเทศไมสามารถตกลงกันไดเกี่ยวกับกรณีพิพาททางการคาครั้งนี้
จีนจะดําเนินการตอบโตสหรัฐฯ ดวยกําแพงภาษีในสินคา 128 รายการที่มีมูลคารวมประมาณ
3 หมื่นลานดอลลารสหรัฐ
• Fed ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 0.25 percentage point สูรอยละ 1.5 1.75 ซึ่งเปนไปตามทีต่ ลาดคาดการณ นอกจากนี้ยังไดปรับตัวเลขคาดการณเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ ที่สะทอนใหเห็นวา Fed มีความเชื่อมั่นตอแนวโนมการขยายตัวของเศรษฐกิจและ
อัตราเงินเฟอในชวงป 2561 – 2563 มากขึ้น โดยปรับเพิ่มการประมาณการ Real GDP
growth ในป 2561 และ 2562 ขึ้นสูรอยละ 2.7 และ 2.4 ตามลําดับ นอกจากนี้ path การ
ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในป 2562 – 2563 มีความชันขึ้น เมื่อเทียบกับการประมาณ
การในการประชุมครั้งกอนหนา
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• ยอดขายบานมือสองของสหรัฐฯ ในเดือน ก.พ. ฟนตัวขึ้นรอยละ 3.0 MoM หลังจากที่หดตัวรอยละ 3.0 MoM ในเดือน ม.ค. โดยไดแรงหนุน
จากสภาพอากาศที่อบอุนขึน้ ในแถบภาคตะวันตกและภาคใต ขณะทีย่ อดขายบานใหมในเดือน ก.พ. ลดลงติดตอกันเปนเดือนที่ 3 โดยลดลงรอยละ
0.6 MoM ทั้งนี้อุปทานบานใหมเริ่มปรับตัวดีขึ้น โดยคิดเปน 5.9 เดือนเมื่อ เทียบกับยอดขาย ซึ่งเปนจํานวนเดือนที่มากทีส่ ุดนับตั้งแตเดือน ส.ค. 2560
อยางไรก็ตามอุปทานบานยังคงถือวาอยูในระดับที่คอนขางตึงตัว ทามกลางอุปสงคบานที่แข็งแกรงขึ้นตามตลาดแรงงาน ซึ่งจะสงผลใหราคาบานสูงขึน้
• ยอดสั่งซื้อสินคาคงทนของสหรัฐฯ เดือน ก.พ. เพิ่มขึ้นรอยละ 3.1 MoM ซึ่งปรับตัวขึ้นมากทีส่ ุดในรอบ 8 เดือน หลังจากทีห่ ดตัวติดตอกัน
สองเดือนกอนหนา ขณะที่ยอดสั่งซื้อสินคา core capital (สินคาทุนทีไ่ มรวมเครื่องบิน และสินคาทางการทหาร) เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 1.8 ซึ่งเพิ่มขึ้นมาก
ที่สุดในรอบ 5 เดือน และสูงกวาที่นักวิเคราะหคาดการณที่รอยละ 0.8 ทั้งนี้การปรับตัวเพิ่มขึ้นของยอดสั่งซื้อสินคาคงทนนี้ ชวยลดความกังวลวาการ
ลงทุนของธุรกิจจะเปนปจจัยฉุดการขยายตัวของ GDP ในไตรมาส 1 ของปนี้
•

Financial Market

• ดัชนีหลักในตลาดหลักทรัพยสหรัฐฯ ตางปดลดลงใน

สัปดาหนี้ โดยนักลงทุนเทขายหุนอยางตอเนื่องในชวงปลาย
สัปดาห ภายหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป ไดลงนามในคําสั่ง
ประธานาธิบดี ให USTR พิจารณาเรียกเก็บภาษีนําเขาสินคาจาก
จีน คาดวาจะมีมูลคามากกวา 5 หมื่นลานดอลลาร ขณะที่รัฐบาล

จีนออกมาตอบโตดว ยการประกาศแผนการเรียกเก็บภาษีนาํ เขาสินคา
จากสหรัฐฯ วงเงิน 3 พันลานดอลลาร จากสินคาสหรัฐฯ จํานวน
128 รายการ
- ในชวงสัปดาหนี้ ดัชนี Dow Jones ปดลดลงรอยละ 5.7 ปดที่
23,533.20 จุด ขณะที่ ดัชนี S&P500 ลดลงรอยละ 2.10 ปดที่
2,588.26 จุด และดัชนี Nasdaq ลดลงรอยละ 2.43 ปดที่ 6,992.67 จุด
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ตลอดทุกชวง

อายุ ตางปรับตัวลดลง ทั้งนี้นักลงทุนเขาซื้อสินทรัพยปลอดภัย
เนื่องจากความกังวลเรื่องสงครามการคาระหวางสหรัฐฯ และจีน

• เงินดอลลารสหรัฐ ออนคาลงสัปดาหนี้ เนื่องจากความวิตก
กังวลเกี่ยวกับสงครามการคาระหวางสหรัฐฯ และจีน หลังจาก
ประธานาธิบดีทรัมปลงนามในคําสั่งประธานาธิบดีใหพิจารณาเรียกเก็บ
ภาษีนาํ เขาสินคาจากจีน ขณะทีจ่ ีนก็ประกาศมาตรการตอบโตเชนกัน
- ในชวงสัปดาหนี้ dollar index ปดลดลงประมาณรอยละ 0.8

Dollar Index

