War Room – Weekly Briefing (2 – 3 มกรำคม 2563)
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*คาดว่าจะประกาศในวันที่ 7 ม.ค. 63

NOTE : ดัชนี PMI มีค่ำตั้งแต่ 0 ถึง 100
- ค่า PMI > 50.0 แสดงว่ำกำรผลิตขยำยตัว; ค่า PMI < 50.0 สะท้อนกำรหดตัวของกิจกรรมกำรผลิต ขณะที ค่า PMI = 50.0 คือ ไม่มีกำรเปลียนแปลง

ในเดือน พ.ย. 62 กระทรวงพำณิชย์สหรัฐฯ เปิดเผยว่ำ สหรัฐฯ
ขำดดุลกำรค้ำลดลง 5.4% นับเป็นระดับต่ำทีสุดในรอบ 27 เดือน
ตั้ งแต่ เ ดื อ น ส.ค. 60 โดยกำรน ำเข้ ำ สิ น ค้ ำ ลดลง 1.3% และ
กำรส่งออกสินค้ำ เพิมขึ้น 0.7%
S&P CoreLogic Case-Shiller เปิดเผยดัชนีรำคำบ้ำนในสหรัฐฯ
เดือนต.ค. 62 โดยระบุว่ำรำคำบ้ำนสูงขึ้น 3.3% (YoY) ส่งสัญญำณว่ำ
ตลำดทีอยู่อำศัยเริมปรับตัวดีขึ้นหลังจำกทีตลำดอ่อนแอช่วงต้นปี 62
สอดคล้องกับกำรขยำยตัวของดัชนี กำรท่ำสัญญำขำยบ้ำนที รอ
ปิดกำรขำย ทีปรับตัวสูงขึ้น 1.2% ในเดือน พ.ย. 62
FED รำยงำนว่ำนโยบำยกำรขึ้นภำษีนำเข้ำของปธน. ทรัมป์ ซึ่งมี
เป้ ำหมำยเพื่ อช่ วยเหลื อผู้ ผลิ ตในประเทศนั้ น ให้ ผลในทิ ศทำง
ตรงกั นข้ ำม เนื องจำกผลกระทบจำกต้ นทุ นกำรน่ ำเข้ ำ รวมถึ ง
นโยบำยตอบโต้ จำกต่ ำงประเทศนั้ นมี ควำมรุ นแรงท่ ำให้ เกิ ดกำร
ว่ำงงำน และกำรปรับตัวสูงขึ้นของรำคำสินค้ำ
U.S. - Japan Digital Trade Agreement มีผลบังคับใช้
นับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 ภำยหลังกำรลงนำมในข้อตกลงกำรค้ำ
ระยะแรกเมือวันที 25 ก.ย. 62 โดยมีประเด็นเร่งด่วนในข้อตกลง
กำรค้ำดิจิทัล เช่น กำรห้ำมใช้มำตรกำรทีเลือกปฏิบัติกับสินค้ำดิจิทัล
กำรรับประกันกำรส่งผ่ำนข้อมูลข้ำมพรมแดนอย่ำงไร้อุปสรรค

เอเชีย

ธนำคำรกลำงจีนจะปรับลดสัดส่วนกำรกันสำรองของสถำบัน
กำรเงินลง 0.5% เพือกระตุ้นเศรษฐกิจภำยในประเทศผ่ำนกำร
ระบำยสภำพคล่องระยะยำววงเงิน 115 พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐ
จีนเริมใช้ข้อบังคับใหม่เพือส่งเสริมบรรยำกำศกำรดำเนินธุรกิจ
โดยมุ่งเน้นหลักกำรและแนวทำงในกำรส่งเสริมสภำพกำรทำธุรกิจ
ให้มีเสถียรภำพ ยุติธรรม โปร่งใส และคำดกำรณ์ได้ โดยรัฐบำล
จะคุ้มครองทุกภำคส่วนอย่ำงเท่ำเทียม และปกป้องอ่ำนำจกำร
บริหำรจัดกำร ตลอดจนใช้นโยบำยด้ำนภำษีและลดค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ
รวมไปถึงอ่ำนวยควำมสะดวกในกำรลงทุน
จี นระงั บแผนกำรเชื่ อมโยงตลำดหุ้ นเซี่ ยงไฮ้ -ลอนดอน โดยสื อ
ต่ำงประเทศรำยงำนว่ำมำจำกเหตุผลทำงกำรเมือง รวมถึงท่ำทีของ
สหรำชอำณำจักรต่อกำรประท้วงเรื่องเสรีภำพของฮ่องกง ขณะที
กระทรวงกำรต่ำงประเทศจีนกล่ำวเพียงว่ำ ทำงกำรจีนหวังเป็นอย่ำงยิง
ว่ำสหรำชอำณำจักรจะสร้ำงสภำพแวดล้อมกำรด่ำเนินธุรกิจทีมีควำม
เทียงตรงให้แก่ผู้ด่ำเนินธุรกิจชำวจีนทีท่ำลงทุนในสหรำชอำณำจักร
รวมถึงสร้ำงเงือนไขทีสนับสนุนกำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงสอง
ประเทศในหลำยสำขำ
รมว. คลังฮ่องกง คำดกำรณ์ว่ำ เศรษฐกิจฮ่องกงไตรมำส 4 ปี 62
จะหดตัวต่อเนื่องจำกไตรมำส 3 โดยเป็นผลมำจำกกำรประท้วง
ทียืดเยื้อกว่ำ 6 เดือน
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• เศรษฐกิจสิงคโปร์ในปี 62 ชะลอตัวมำกที่สุดในรอบ 10 ปี โดยขยำยตัวที 0.7%
เนืองจำกภำคกำรผลิตยังคงอ่อนแอ และได้รับผลกระทบอย่ำงหนักจำกสงครำม
กำรค้ำระหว่ำงสหรัฐฯ และจีน และกำรชะลอตัวของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ทัวโลก
• ยอดกำรส่งออกของเกำหลีใต้ปี 62 หดตัว 10.3% จำกกำรชะลอตัวของตลำดชิป
ทัวโลก และผลกระทบจำกสงครำมกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐฯ และจีน ขณะที่กำรนำเข้ำ
ลดลง 6% แต่ในภำพรวมเกำหลีใต้ยังคงเกินดุลกำรค้ำอย่ำงต่อเนืองเป็นปีที 11

ยุโรป
ส่ำนักงำนสถิ ติ แห่ งชำติเยอรมนี
เปิ ดเผยว่ำ ตั วเลขผู้มี งำนท ำใน
เยอรมนี ขยำยตั ว 0.9% แตะ
ระดั บสู งสุ ดเป็ นประวั ติ กำรณ์
ที 45.3 ล้ ำนรำยในปี 62 โดยมี
ปั จจั ยหนุ นจำกกำรเพิ มขึ้ นของ
แรงงำนต่ำงประเทศ

รำคำน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นเกือบ 4% ในช่วงเช้ำวันที่ 3 ม.ค. 63 จำกควำมตึงเครียดของสถำนกำรณ์กำรเมืองระหว่ำง
อิหร่ำนและสหรัฐฯ ภำยหลังจำกนำยพลกัสซิม โซเลมำนี ผู้บัญชำกำรกองก่ำลัง Quds Force ของอิหร่ำน เสียชีวิตจำกกำรโจมตี
ทำงอำกำศทีสนำมบินนำนำชำติในกรุงแบกแดดของอิรัก โดยกระทรวงกลำโหมสหรัฐฯ เปิดเผยว่ำ ปธน. ทรัมป์ ได้อนุมัติ
ให้กองก่ำลังทหำรสหรัฐฯ สังหำรนำยพลกัสซิมฯ เพือสกัดกำรโจมตีของอิหร่ำนทีอำจเกิดขึ้นในอนำคต
สำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์

