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Highlights
 กระทรวงการคลังสหรัฐฯ กาลังจัดทา
แผนที่จะใช้มาตรการเพื่อจากัดการ
ลงทุนจากประเทศจีนในอุตสาหกรรม
ด้านเทคโนโลยีของสหรัฐฯ ซึ่งมีความ
อ่อนไหวต่อความมั่นคงของประเทศ
 การเข้ารับตาแหน่งผู้นา FDIC ของ
นาง Jelena McWilliams ใน
เดือน เม.ย. นี้ อาจทาให้มีการ
ผ่อนคลายกฎระเบียบสถาบันการเงิน
อย่างมีนัยสาคัญในปี 2561
 ประธานาธิบดีทรัมป์ กล่าว
วิพากษ์วิจารณ์บ ริษัท Amazon Inc.
ว่า มีความพยายามดาเนินธุรกิจด้วย
จุดมุ่งหมายในการหลีกเลี่ยงภาษี และ
เอารัดเอาเปรียบบริษัทขนส่งสินค้า
สหรัฐฯ
 สหรัฐ-เกาหลีใต้เห็นพ้องปรับ แก้ไข
ข้อตกลง FTA
 การใช้จ่ายผู้บ ริโภคขยายตัวน้อยกว่า
รายได้ติดต่อกันเป็นเดือนที่สอง โดย
ผู้บริโภคสหรัฐฯ มีการออมเงินมากขึ้น
 GDP สหรัฐฯ ไตรมาส 4/2560
ขยายตัวร้อยละ 2.9 สูงกว่าที่เคย
ประมาณการไว้

 กระทรวงการคลังสหรัฐฯ กาลังจัดทาแผนที่จะใช้มาตรการเพื่อจากัดการลงทุนจาก
ประเทศจีนในอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีของสหรัฐฯ ซึ่งมีความอ่อนไหวต่อความมั่นคง
ของประเทศ เช่น เทคโนโลยี microchips และ 5G เป็นต้น โดยสหรัฐฯ กำลังศึกษำวิธีกำรที่
จะเพิ่มเงื่อนไขกำรลงทุนจำกประเทศจีนให้เข้มงวดขึ้น ซึ่งจะอ้ำงอิงจำกกฎหมำยที่ทำงด้ำน
คณะกรรมกำรกำรลงทุนต่ำงประเทศของสหรัฐฯ (CFIUS) ได้ใช้อยู่ปัจจุบัน ทีใ่ ห้ประธำนำธิบดี
สำมำรถระงับกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศทีเ่ ห็นว่ำเป็นภัยคุกคำมต่อควำมมั่นคงของสหรัฐฯ ได้
รวมถึงจำกกฎหมำยด้ำนกำรควบคุมกำรค้ำที่เกี่ยวข้องกับ national emergency นอกจำกนี้
รัฐบำลสหรัฐฯ ยังได้กำลังพิจำรณำเรื่องกำรบังคับใช้กฎเรื่องกำรแลกเปลีย่ นกำรเข้ำมำควบรวม
บริษัทจำกประเทศจีน ซึ่งสหรัฐฯ จะอนุมัติข้อตกลงทำงกำรค้ำในกลุม่ อุตสำหกรรมที่ประเทศ
จีนอนุญำตให้บริษัทสหรัฐฯ เข้ำไปลงทุนได้เช่นกัน
ทั้งนี้นาย Steven Mnuchin รมว. คลังสหรัฐฯ กล่าวว่า สหรัฐฯ กาลังเตรียม
แผนการจากัดการลงทุนของจีนในสหรัฐฯ แต่กก็ าลังเจรจากับจีน และจะดูว่าสามารถบรรลุ
ข้อตกลงได้หรือไม่ โดยสหรัฐฯ กำลังหำรืออย่ำงสร้ำงสรรค์ และหวังว่ำจะบรรลุข้อตกลงกันได้
 สานักพิมพ์ The Wall Street Journal เผยแพร่บทความเกี่ยวกับการเข้ารับ
ตาแหน่งผู้นา Federal Deposit Insurance Corp. (FDIC) ในเดือน เม.ย. นี้ ของ
นาง Jelena McWilliams ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากประธานาธิบดีทรัมป์ ว่า อาจทาให้มี
การผ่อนคลายกฎระเบียบสถาบันการเงินอย่างมีนัยสาคัญในปี 2561 โดยหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องทั้ง FDIC ธนำคำรกลำงสหรัฐฯ และ Office of the Comptroller of the
Currency (OCC) มีแนวโน้มที่จะเดินหน้ำผ่ำนร่ำงกฎหมำยผ่อนคลำยกฎระเบียบสถำบัน
กำรเงิน ซึ่งถือเป็นนโยบำยที่คณะบริหำรรัฐบำลประธำนำธิบดีทรัมป์ ให้ควำมสำคัญในอันดับ
ต้นๆ เช่น กำรผ่อนคลำยกฎ Volcker Rule กำรปรับกฎระเบียบเรื่อง capital and liquidity
requirement และกำรผ่อนคลำยข้อจำกัดในกำรสินเชื่อเพื่อกำรบริโภคระยะสัน้ ต่ำงๆ เป็นต้น
 ประธานาธิบดีทรัมป์ กล่าววิพากษ์วิจารณ์บริษทั Amazon Inc. ถึงแนวทางการ
ประกอบกิจการ โดยมองว่าบริษัท Amazon มีความพยายามดาเนินธุรกิจด้วยจุดมุ่งหมาย
ในการหลีกเลี่ยงภาษี รวมถึงเอารัดเอาเปรียบบริษัทขนส่งสินค้าสหรั ฐฯ ทั้งนี้ประธำนำธิบดี
ทรัมป์ กล่ำวว่ำ บริษัท Amazon ประยุกต์ใช้กลยุทธ์กำรค้ำที่โจมตี/ส่งผลลบต่อบริษัทค้ำปลีก
รำยเล็กต่ำงๆ ของประเทศอย่ำงมีนัยสำคัญ ซึ่งท่ำทีของประธำนำธิบดีทรัมป์ ส่งผลให้นักลงทุน
คำดกำรณ์ถึงควำมเป็นไปได้ที่ประธำนำธิบดีอยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำเพิ่มกฎระเบียบกำร
ประกอบกิจกำรของบริษัท Amazon และมำตรกำรด้ำนภำษี อย่างไรก็ดี นาง Sarah
Huckabee Sanders โฆษกทาเนียบขาว ระบุว่า รัฐบาลสหรัฐฯ ยังไม่ได้พิจารณา
มาตรการใดๆ ต่อบริษัท Amazon และยังไม่ได้มกี ารประกาศหรือออกนโยบายที่
เฉพาะเจาะจงในเรื่องนี้
 สหรัฐ และเกาหลีใต้ ได้ตกลงร่วมกันในหลักการ เกี่ยวกับการปรับแก้ไขเนื้อหาใน
ข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) ซึ่งได้มผี ลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2555 โดยการปรับแก้ไขเนือ้ หาใน
ข้อตกลง FTA ครั้งนี้ จะช่วยให้เกาหลีใต้ได้รับการยกเว้นจากการเรียกเก็บภาษีนาเข้าเหล็ก
ของสหรัฐฯ ในอัตราร้อยละ 25 แต่ต้องจำกัดจำนวนกำรส่งออกเหล็กมำยังสหรัฐฯ ในแต่ละปี
ขณะทีเ่ กำหลีใต้ตกลงว่ำจะเพิม่ โควตำกำรนำเข้ำรถยนต์ที่ผลิตในสหรัฐฯ ซึ่งผ่ำนเกณฑ์
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ควำมปลอดภัยเพิม่ ขึ้นสองเท่ำ และจะนำบริษัทผลิตยำของสหรัฐฯ เข้ำรวมอยู่ในแผนเบิกจ่ำยเบีย้ ประกันสุขภำพแห่งชำติ ขณะทีส่ หรัฐฯ จะยังคง
เรียกเก็บภำษีรถบรรทุกนำเข้ำจำกเกำหลีใต้ในอัตรำร้อยละ 25 ไปจนถึงปี 2584 ซึ่งแตกต่ำงจำกข้อตกลงเดิมที่ระบุว่ำ สหรัฐฯ จะค่อยๆปรับลดภำษี
ดังกล่ำวลง จนกระทั่งเหลือร้อยละ 0 ภำยในปี 2564 นอกจำกนี้ทั้งสองประเทศจะร่วมมือกันในกำรกำหนดข้อตกลงว่ำด้วยหลักปฏิบัติเกีย่ วกับกำร
บริหำรค่ำเงิน ซึ่งครอบคลุมถึงกำรห้ำมมิให้มีกำรปรับลดค่ำเงินเพื่อหวังผลด้ำนกำรแข่งขัน ตลอดจนสร้ำงควำมโปร่งใสและควำมน่ำเชื่อถือของ
นโยบำยกำรเงิน
 รายได้ของผู้บริโภคสหรัฐฯ เดือน ก.พ. ขยายตัวทีร่ ้อยละ 0.4 MoM ขณะที่การใช้จ่ายผู้บริโภคขยายตัวที่รอ้ ยละ 0.2 MoM ส่งผล
ให้ saving rate ปรับเพิม่ ขึ้นสู่รอ้ ยละ 3.4 ซึ่งเป็นอัตราการออมสูงที่สุดนับตั้งแต่เดือน ส.ค. 2560 อย่ำงไรก็ดีนักวิเครำะห์มองว่ำผู้บริโภคมีแนวโน้ม
ที่จะใช้จ่ำยมำกขึ้นในระยะต่อไป เนื่องจำกภำวะตึงตัวในตลำดแรงงำนส่งผลให้เกิดกำรขยำยตัวของอัตรำค่ำจ้ำงและรำยได้ของผู้บริโภค
 ดัชนีราคา PCE ซึ่งเป็นดัชนีวัดอัตราเงินเฟ้อที่ Fed จับตามอง ขยายตัวร้อยละ 0.2 MoM ในเดือน ก.พ. หลังจากที่ขยายตัวร้อยละ
0.4 MoM ในเดือนก่อนหน้า ขณะที่ Core PCE เพิ่มขึน้ ร้อยละ 0.2 MoM เช่นกัน หำกเทียบรำยปี ดัชนี PCE ในเดือน ก.พ. เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.8 YoY
ขณะที่ Core PCE เพิม่ ขึ้นร้อยละ 1.7 YoY ซึ่งยังต่ำกว่ำเป้ำหมำยอัตรำเงินเฟ้อของ Fed ที่ร้อยละ 2
 GDP สหรัฐฯ ไตรมาส 4/2560 ประมาณการครั้งที่สาม ขยายตัวร้อยละ 2.9 ซึ่งสูงกว่ำตัวเลขประมำณกำรครั้งที่สองที่ร้อยละ 2.5 ทั้งนี้ปัจจัย
หลักของกำรปรับเพิม่ ตัวเลข GDP ครั้งนีม้ ำจำกกำรใช้จ่ำยของผู้บริโภค ซึ่งมีสัดส่วนมำกกว่ำ 2 ใน 3 ของกิจกรรมทำงเศรษฐกิจของสหรัฐ ถูกปรับเพิม่
เป็นขยำยตัวร้อยละ 4.0 ในไตรมำส 4 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ไตรมำส 4 ของปี 2557
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 ดัชนีหลักในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ ต่างปิดเพิ่มขึ้นใน
สัปดาห์นี้ โดยตลำดได้ปัจจัยหนุนจำกข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของ
สหรัฐฯ และจำกกำรที่นักลงทุนบำงกลุ่มเข้ำซื้อหุ้นเพื่อตกแต่งบัญชี
(window dressing) ในกำรซื้อขำยวันสุดท้ำยของไตรมำส 1/2561
- ในช่วงสัปดำห์นี้ ดัชนี Dow Jones ปิดเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 ปิดที่
24,143 จุด ขณะทีด่ ัชนี S&P500 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1 ปิดที่ 2,642 จุด
และดัชนี Nasdaq เพิ่มขึน้ ร้อยละ 1 ปิดที่ 7,063 จุด
 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ เกือบทุกช่วงอายุ
ต่างปรับตัวลดลง

 เงินดอลลาร์สหรัฐ แข็งค่าขึ้นในสัปดาห์นี้ โดยได้รับปัจจัยหนุน
จำกข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯ ที่เปิดเผยในช่วงสัปดำห์นี้
อย่ำงไรก็ดีนักลงทุนยังคงจับตำเรื่องสงครำมกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐฯ และ
ประเทศอืน่ ๆ ในโลก
- ในช่วงสัปดำห์นี้ dollar index ปิดเพิ่มขึน้ ประมำณร้อยละ 0.8
อย่ำงไรก็ตำม dollar index ลดลงร้อยละ 2.1 ในไตรมำสแรกของปีนี้
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