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สงครามการค้าสหรัฐฯ-จีนที่ล่าสุดทรัมป์แต่งตั้งนายโรเบิร์ต ไลท์ไฮ
เซอร์ เป็นผู้แทนการค้าสหรัฐ (USTR) แต่บุคคลนี้
เกลียดนโยบายจีนมีแนวโน้มที่สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนจะดาเนิน
ต่อไป และหากนายโรเบิร์ต ไลท์ไฮเซอร์ยังเป็นตัวแทนการค้าอยู่มีแนวคิดที่จะ
ขึ้นภาษีจีนอีกรอบ ทั้งนี้การเจรจาการค้าจะเกิดขึ้นอีกครั้งในวันที่ 7 ม.ค. 2562
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ความสัมพันธ์สหรัฐฯ-รัสเซีย แย่ลงหลังรัสเซีย-ยูเครน ปะทะทางทะเล เปิดฉากศึกชิงน่านน้าทะเลอาซอฟ
สหรัฐฯเข้ามาอยู่ฝั่งยูเครนพร้อมแสดงความไม่พอใจโดยยกเลิกการประชุมระหว่างสหรัฐฯ-รัสเซีย
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ความขัดแย้งสหรัฐฯ-อิหร่าน เกิดจากทรัมป์พาสหรัฐฯถอนตัวจาก
ข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่าน ซึ่งไม่ได้ส่งผลกระทบต่อราคาน้ามันอย่าง
เดียว แต่ส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นราคาทองคา หรือตลาดหุ้น
ต้องรอดูว่าความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯกับอิหร่านจะดาเนินในรูปแบบใด
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Brexit มีกาหนดลงมติในวันที่ 14 ม.ค. และวันที่ 29 มี.ค.
อังกฤษต้องเดินหน้าแผน Brexit ต้องประเมินผลกระทบทาง
เศรษฐกิจของ UK และ EU หลังวันที่ 14 ม.ค. ว่า สภาอังกฤษจะลงมติผ่าน
Brexit หรือไม่
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ตัวเลขเศรษฐกิจที่สาคัญ อย่าง
ดัชนีภาคการผลิต , GDP , อัตราการว่างงาน , อัตราเงินเฟ้อ ,และนโยบายการเงินสหรัฐฯที่สะท้อน
ภาพรวมเศรษฐกิจสหรัฐฯ และมีผลต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
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การเมืองสหรัฐฯ ที่ทรัมป์ผิดหวังกับสภาผู้แทนราษฎรหลังพรรคเดโมแครตสามารถครองเสียงข้างมาก แต่

ยังดีที่วุฒิสภายังเป็นของพรรครีพับลิกัน ทั้งนี้การออกนโยบายที่แปลกๆ อย่างสงครามการค้าคงเห็นได้
ยากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีต่อดัชนี Dow Jones เนื่องจากการเกิดสงครามการค้าที่รุนแรงมากขึ้นทาให้ภาคเอกชนของ
สหรัฐฯได้รับผลกระทบจากการขึ้นภาษีสินค้านาเข้าจากจีนนับเป็นวัตถุดิบสาคัญที่เอกชนสหรัฐฯนาไปผลิตสินค้าต่อ
ส่งผลให้ราคาสินค้าที่ผลิตจากเอกชนสหรัฐฯเพิ่มสูงขึ้น ลดขีดความสามารถในการแข่งขัน แต่หากไม่เกิดสงครามการที่
รุนแรงภาคเอกชนสหรัฐฯจะได้รับกระทบไม่มาก และสามารถแข่งขันสามารถสู้กับบริษัทต่างชาติได้ จากที่เรามองว่า

Dow Jones มีแนวโน้มขาขึ้น นั่นก็หมายความว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯกาลังจะขยายตัวตามไปด้วย ทาให้ US Dollar
Index มีแนวโน้มแข็งค่ามากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญที่เข้ามากดดันราคาทองคาเป็นอย่างมาก
วิกฤตอาเจนติน่า หลังบรรลุข้อตกลงเงินกู้กับ IMF ในช่วงต้นปี 2561 วงเงินกู้ 5 หมื่นล้านดอลลาร์ มีอายุ 3
ปี เพื่อแก้ไขปัญหาค่าเงินเปโซที่ทรุดตัวลงอย่างหนัก ,ใช้จ่ายในส่วนต่าง ๆ ,พยุงเศรษฐกิจอาร์เจนตินา ,
แก้ปัญหาเงินเฟ้อที่สูงเกือบ 30% ต่อปี จนทาให้อาร์เจนตินาติดอยู่กลุ่มประเทศที่มีเงินเฟ้อสูงที่สุดในโลก การที่เงินเฟ้อ
สูงมากไม่ใช่สิ่งที่ดีเลย ให้ดูเวเนซุเอลาเป็นตัวอย่าง แต่วิกฤตอาเจนติน่ามีน่ากลัวมากกว่าเพราะมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่
เป็นอันดับที่ 21 ของโลก ต้องจับตาวันที่ 27 ต.ค. การเลือกตั้งประธานาธิบดี มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อแผนการขอ
ความช่วยเหลือจาก IMF หากได้ประธานาธิบดีไม่เห็นด้วยกับการกู้ IMF
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MBS ปัจจุบันอยู่ที่ 1.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หากนับตั้งแต่เดือน ก.ค. ปี 2552 ถึง ธ.ค.ปี 2561 เพิ่มขึ้น
อย่างน่าตกใจถึง 9 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งก่อนเกิดวิกฤตในปี 2548 MBS อยู่ที่ 0.9 ล้านล้านดอลลาร์

สหรัฐฯ ทาไมต้องกลัวการเพิ่มขึ้นของ MBS เพราะบางส่วนเกิดจากการนา Subprime(สินเชื่อคุณภาพรอง) หลายตัว
มารวมกัน เป็นที่มาของการเกิดวิกฤติเศรษฐกิจปี 2551 อ่านถึงจุดนี้เริ่มน่ากลัวขึ้นมาหรือยังครับ แล้วทาไมธนาคารถึง
ต้องปล่อย MBS ออกมา ในตลาดอีก ทั้งๆที่รู้ว่าการกระทาดังกล่าวอาจทาให้เกิดวิกฤต เนื่องจาก MBS มีผลตอบแทน
ที่ค่อนข้างสูง และไม่มีธนาคารไหนที่จะปฏิเสธผลตอบแทนที่สูง
หนี้สหรัฐฯที่เพิ่มสูงขึ้นหลังทรัมป์ใช้นโยบายการคลังกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐฯ โดยการลดภาษีบุคคล
ธรรมดา และนิติบุคคล เพื่อกระตุ้นให้ชาวอเมริกาสามารถเริ่มต้นทาธุรกิจใหม่ ๆ หรือขยายธุรกิจ มี
เป้าหมายของนโยบายการคลังนี้ 3 อย่าง
1. เพิ่มการจ้างงาน
2. เพิ่ม GDP
3. ลดหนี้สาธารณะซึ่งตอนนี้มีอยู่
ที่ 21 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
โดยรวมนโยบายการคลังหากทา
ได้ตามแผนจะช่วยให้เศรษฐกิจ
สหรัฐฯขยายตัวมากขึ้น แต่แล้ว
เหมือน FED แกล้งเพราะใช้
นโยบายการเงินในรูปแบบดอกเบี้ยขาขึ้น ส่งผลทาให้นโยบายการคลังทางานไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าที่ควรจะเป็น
เพราะการขึ้นดอกเบี้ยลดจูงใจในการเริ่มต้นทาธุรกิจใหม่ ๆ หรือขยายธุรกิจ จากต้นทุนการกู้ยืมที่เพิ่มขึ้นเป็นปัญหา
สาคัญของคนทาธุรกิจ และสหรัฐฯจัดเก็บภาษีได้น้อยลง เป็นปัจจัยสาคัญทาให้ US Dollar Index อ่อนค่า
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หนี้อิตาลีแตะ 140% ของ GDP นับเป็นมูลค่าราว 2.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และอิตาลีกาลังจะเพิ่มหนี้
อีก โดยรัฐบาลอิตาลีมีแผนงบขาดดุล 3 ปีติด จะใช้งบขาดดุลปี 2562 ที่ 4.8 หมื่นล้านดอลลาร์ ปี 2563 ที่
4.4 หมื่นล้านดอลลาร์ และปี 2564 ที่ 4หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งสร้างความไม่พอใจแก่ EU เป็นอย่างมาก เพราะการใช้
งบประมาณขาดดุลของอิตาลีทาให้หนี้สินเพิ่มมากขึ้น และอาจทาให้ 19 ประเทศใน EU เข้าสู่วิกฤติค่าเงินยูโรที่อ่อน
ค่า มีแนวโน้มที่จะทาให้ EU แตก หากเกิดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจของอิตาลีแบบว่า อิตาลีจะออกจาก EU จะมี
ผลกระทบทาให้ราคาทองคาเป็น Safe Haven
ภัยเงียบจากแคนาดา เพราะภาคหนี้ครัวเรือนแคนาดากาลังอยู่ในช่วงที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์แตะ 2.16
ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่ง GDP แคนาดาอยู่ที่ 1.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และยังไม่รวมหนี้
สาธารณะที่แตะ 9 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปัจจัยตอนนี้ไม่ดีต่อเศรษฐกิจแคนาดามาก เพราะหนึ่ง
แนวโน้มดอกเบี้ยขาขึ้นจะทาให้หนี้เพิ่มสูงขึ้นไปอีก ส่วนที่สองต้องเจรจาการค้าสหรัฐฯหากไม่ยอมเศรษฐกิจคงย่าแย่
ไปกว่านี้อีก ถือได้ว่าแคนาดากาลังตามรอยอิตาลีมาติดๆ
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SPDR กับการถือครอง
ทองคาเพิ่มขึ้นหรือลดลงจะ
เป็นตัวสะท้อนมุมมองต่อทองคาของนัก
ลงทุนจากทั่วโลก เพราะ SPDR เป็น
กองทุนทองคาใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งความ
ต้องการทองคาที่มากขึ้นมีผลบวกต่อ
ราคาทองคา

ความไม่แน่นอนของผู้ที่ชื่อ “โดนัลด์ ทรัมป์” มีหลายเรื่องมากๆ อย่างเช่น ทาให้สหรัฐเกิดชัตดาวน์ และการ
สร้างสงครามการค้าต้นเหตุทาให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัว
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