12 - 16 กรกฎาคม 2564

HIGHLIGHTS

Covid-19: U.S. at a glance ณ วันที่ 16 ก.ค. 64
จำนวนผู้ตดิ เชื้อ 33,991,412 ราย
Weekly change
0.5%

• ดัชนีเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้
- ตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสหรัฐฯ ลดลงแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19
- ดัชนี CPI เดือน มิ.ย. 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.4 YoY ขยายตัวมากที่สุดในรอบเกือบ 13 ปี
- ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรวมเดือน มิ.ย. 2564 เพิ่มขึ้นน้อยกว่าคาด ปัจจัยถ่วงการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์
- ยอดค้าปลีกสหรัฐฯ เดือน มิ.ย. 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 MoM ตรงข้ามคาดการณ์
• จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ในสหรัฐฯ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงสามสัปดาห์ที่ผ่านมา
• ประธาน Fed ส่งสัญญาณว่าการลดวงเงินเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลจะยังไม่เกิดขึ้นในเร็วๆ นี้ และ Fed ยังไม่เร่งปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบาย แม้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นมากในขณะนี้เนื่องจากเห็นว่าเกิดจากปัจจัยชั่วคราว
• รัฐบาลสหรัฐฯ ขาดดุลงบประมาณเก้าเดือนแรกของปีงบประมาณ 2564 อยู่ที่ 2.24 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 18.4
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว
• Beige Book ระบุเศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตัวปานกลางจนถึงแข็งแกร่ง แต่มีอุปสรรคด้านห่วงโซ่อุปทานและอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น

ดัชนีเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่สำคัญในสัปดาห์นี้
ตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสหรัฐฯ ประจำสัปดาห์วันที่ 10 ก.ค. 2564 ลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้า 26,000
รายอยู่ที่ 360,000 ราย ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ช่วงกลางเดือน มี.ค. 2563 อย่างไรก็ดีตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกยังคง
สูงกว่าระดับในช่วงก่อนการแพร่ระบาดที่ระดับ 200,000 ราย นอกจากนี้ตัวเลขผู้ขอความช่วยเหลือภาครัฐเนื่องจากการว่างงานรวมทุก
โครงการ ณ วันที่ 26 มิ.ย. 2564 อยู่ที่ 13.4 ล้านราย ซึ่งยังคงสูงมากเมื่อเทียบกับราว 2 ล้านรายในช่วงก่อนการแพร่ระบาด ทั้งนี้
ภาพรวมการขอสวัสดิการว่างงานยังคงอยู่ในระดับสูง แม้ว่าการเลิกจ้างชะลอตัวลงและธุรกิจมีการเปิดรับสมัครงานมากขึ้น แต่แรงงาน
ยังไม่กลับเข้าทำงาน
ดัชนี CPI ทั่วไปในเดือน มิ.ย. 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 MoM โดยดัชนีราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นในเกือบทุกหมวด นำโดย
หมวดรถยนต์และรถบรรทุกมือสองเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.5 MoM ส่วนดัชนี CPI พื้นฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 MoM เช่นกัน ทั้งนี้หาก
เทียบรายปี ดัชนี CPI ทั่วไปเดือน มิ.ย. 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.4 YoY ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นรายปีมากที่สุดนับตั้งแต่เดือน ส.ค. 2551
ขณะทีด่ ัชนี CPI พื้นฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 YoY ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือน ก.ย. 2534 โดยมาจากหลายปัจจัย เช่น
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ฟื้นตัว อุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นมากกว่าอุปทานของภาคธุรกิจ การขาดแคลนวัตถุดิบและแรงงาน และการปรับเพิ่มขึ้นของ
ราคาตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ตลอดจนบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักในช่วงการแพร่ระบาดของโค
วิด-19 เป็นต้น
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรวม (Industrial Production) เดือน มิ.ย. 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 MoM น้อยกว่าคาดที่
ร้อยละ 0.7 MoM ปัจจัยถ่วงจากผลผลิตของภาคการผลิต (manufacturing) ลดลงร้อยละ 0.1 MoM เนื่องจากการขาดแคลนเซ
มิคอนดักเตอร์ทำให้การผลิตรถยนต์ลดลงถึงร้อยละ 6.6 MoM ขณะที่ผลผลิตของภาคเหมืองแร่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 .4 MoM และ
ผลผลิตภาคสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 MoM ทั้งนี้ปัจจัยถ่วงสำคัญของภาคการผลิตขณะนี้มาจากปัญหาด้านอุปทาน เช่น การ
ขาดแคลนวัตถุดิน และแรงงาน เป็นต้น แม้ว่าอุปสงค์อยู่ในระดับแข็งแกร่ง

ยอดค้าปลีกสหรัฐฯ เดือน มิ.ย. 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 MoM ตรงข้ามกับที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลงร้อยละ 0.4
MoM หลังจากที่ลดลงร้อยละ 1.7 MoM ในเดือนก่อนหน้า โดยยอดค้าปลีกเพิ่มขึ้นในเกือบทุกหมวด นำโดยหมวดอิเล็กทรอนิกส์ เสื้อผ้า
และร้านอาหาร ขณะที่ยอดขายรถยนต์ปรับลดลงเนื่องจากการขาดแคลนสินค้า ทั้งนี้ยอดค้าปลีกที่เพิ่มขึ้นบ่งชี้ถึงอุปสงค์ในภาคสินค้าที่
ยังอยู่ในระดับที่ดี แม้ว่าผู้บริโภคหันมาจับจ่ายใช้สอยในภาคบริการเพิ่มขึ้นจากการเปิดเศรษฐกิจ การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 อัตรา
ดอกเบี้ยในระดับต่ำ และมาตรการกระตุ้นทางการคลังขนาดใหญ่เป็นปัจจัยหนุนสำคัญของการค้าปลีก

จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ในสหรัฐฯ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงสามสัปดาห์ที่ผ่านมา ปัจจัยจากโควิดสายพันธุ์
เดลตา อัตราการเข้ารับวัคซีนที่ชะลอตัวลง และการรวมตัวของผู้คนในช่วงวันชาติอเมริกาเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2564 ข้อมูลจาก
ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคของสหรัฐฯ (CDC) พบว่า ณ วันที่ 15 ก.ค. 2564 จำนวนผู้ติดเชื้อ โควิด-19 รายใหม่เฉลี่ย 7 วัน อยูท่ ี่ 27,804
รายต่อวัน ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวเมื่อเทียบกับ 11,948 รายต่อวัน เมื่อสามสัปดาห์ก่อนหน้า ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์หลายรายแสดง
ความกังวลว่า อัตราการฉีดวัคซีนที่ไม่ถึงเป้า ความไม่เต็มใจสวมใส่หน้ากาก และการต่อต้านมาตรการควบคุมจากหน่วยงานรัฐบาลจะสร้าง
ปัญหาเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ณ วันที่ 16 ก.ค. 2564 มีชาวอเมริกันวัยผู้ใหญ่ร้อยละ 68 ฉีดวัคซีนโควิด-19 อย่างน้อยหนึ่งเข็ม อนึ่ง นางเจเน็ต เยลเลน
รมว. คลังสหรัฐฯ กล่าวให้สัมภาษณ์ว่า เชื้อไวรัสโควิดสายพันธุ์เดลตาเป็นความเสี่ยงต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และอาจมีการล็อค
ดาวน์เกิดขึ้นอีกครั้งในพื้นที่ที่มีอัตราการฉีดวัคซีนต่ำในสหรัฐฯ

นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) กล่าวแถลงการณ์รอบครึ่งปีว่าด้วยนโยบายการเงินและภาวะเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ ต่อรัฐสภาสหรัฐฯ โดยส่งสัญญาณว่าการลดวงเงินเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลจะยังไม่เกิดขึ้นในเร็วๆ นี้ และ Fed ยังไม่เร่งปรับ
ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย แม้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นมากในขณะนี้ และเศรษฐกิจสหรัฐฯ ฟื้นตัวดีขึ้น แต่เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงห่างไกล
จากเป้าหมายการจ้างงานเต็มกำลัง และระดับราคาที่มเี สถียรภาพ สำหรับอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นมากในระยะนี้เป็นปัจจัยชั่วคราวจาก
การที่รัฐต่างๆ เปิดเศรษฐกิจ และปัญหาคอขวดด้านอุปทานที่ผลักดันให้ราคาสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งอัตราเงินเฟ้อมี
แนวโน้มที่จะอยู่ในระดับสูงในช่วงหลายเดือนข้างหน้า ก่อนที่จะปรับตัวลงเมื่อสถานการณ์ต่างๆ กลับสู่ภาวะปกติ

รัฐบาลสหรัฐฯ ขาดดุลงบประมาณเก้าเดือนแรกของปีงบประมาณ 2564 อยู่ที่ 2.24 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 18.4
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.2 อยู่ที่ 3.05 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ นำโดยรายได้จากภาษีเงินได้
นิติบุคคลและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่างเพิ่มขึ้นร้อยละ 187.9 และร้อยละ 61.6 ตามลำดับ ส่วนรายจ่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8 อยู่ที่
5.29 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของรายจ่ายสวัสดิการสำหรับผู้ว่างงานและโครงการเยียวยาผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งนี้สำนักงบประมาณแห่งรัฐสภาสหรัฐฯ (CBO) ประมาณการในช่วงต้นเดือน ก.ค. ว่า ยอดขาดดุล
งบประมาณของรัฐบาลสหรัฐฯ ในปีงบประมาณ 2564 จะอยู่ที่ระดับ 3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งใกล้เคียงกับ 3.13 ล้านล้านดอลลาร์
สหรัฐในปีงบประมาณ 2563 ซึ่งเป็นตัวเลขขาดดุลสูงสุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2

ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) เปิดเผยรายงาน Beige Book สรุปภาวะเศรษฐกิจทั้ง 12 เขตของสหรัฐฯ ในช่วงปลายเดือน พ.ค. ถึง
ต้นเดือน ก.ค. 2564 ระบุว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตัวปานกลางจนถึงแข็งแกร่ง หนุนโดยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเดินทาง การ
ผลิต ขนส่ง และภาคบริการอื่นๆ ที่ถูกจำกัดในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 แม้ภาวะเศรษฐกิจได้รับแรงกดดันจากราคาสินค้า
และการบริการทั่วประเทศเพิ่มขึ้นสูงกว่าค่าเฉลี่ย ซึ่งส่งผลให้เกิดแรงกดดันเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่พักอาศัย เนื่องจาก
การที่โรงแรมและร้านอาหารต่างพากันกลับมาให้บริการอีกครั้งเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่สหรัฐฯ ยังคงเผชิญปัญหาติดขัดด้านการ
ขนส่งวัตถุดิบและการจัดหาแรงงาน ทั้งนี้ธุรกิจต่างแสดงความกังวลเรื่องการขาดแคลนแรงงาน และพนักงานลาออกจากงานสูงกว่าปกติ
แม้ว่ามีการปรับเพิ่มค่าแรงก็ตาม

ดัชนีหลักในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ ต่างปรับตัวลดลงเมื่อเทียบราย
สัปดาห์ท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวนในสัปดาห์นี้ โดยนักลงทุนมีความ
กังวลเรื่องอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นมาก
5 days change
- ดัชนี Dow Jones ปิดลดลงร้อยละ 0.52 ปิดที่ 34,687.85 จุด
- ดัชนี S&P500 ปิดลดลงร้อยละ 0.97 ปิดที่ 4,327.16 จุด
- ดัชนี Nasdaq ปิดลดลงร้อยละ 1.87 ปิดที่ 14,427.24 จุด
➢

Dow Jones Index

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวในช่วง
-6 bps ถึง 2 bps
- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 3 เดือน ลดลง 1 bsp อยู่ที่
ร้อยละ 0.05
- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปี เพิ่มขึ้น 2 bsp อยู่ที่
ร้อยละ 0.25
- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี ลดลง 6 bsp อยู่ที่
ร้อยละ 1.31
➢

ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบรายสัปดาห์ โดย
Dollar Index อยู่ที่ 92.71 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7
➢

Dollar Index

