8 - 12 พฤศจิกายน 2564

HIGHLIGHTS

Covid-19: U.S. at a glance ณ วันที่ 12 พ.ย. 64
จานวนผู้ตดิ เชื้อสะสม 46,915,295 ราย
Weekly change
1.1%

 ดัชนีเศรษฐกิจทีส่ าคัญของสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้
- ตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลงต่อเนื่อง บริษัทสหรัฐฯ ยังคงประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน
- ดัชนี CPI เดือน ต.ค. 2564 ขยายตัวร้อยละ 6.2 YoY มากกว่าคาด และสูงทีส่ ุดในรอบ 31 ปี
- รัฐบาลสหรัฐฯ ขาดดุลงบประมาณเดือน ต.ค. 2564 ลดลงร้อยละ 42 YoY โดยรายได้ปรับตัวดีขึ้น ขณะทีร่ ายจ่ายลดลง
 Fed เปิดเผยรายงานเสถียรภาพด้านการเงิน เตือนความเสีย่ งจากราคาสินทรัยพ์เพิม่ ขึน้ สูง และภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนอาจ
ส่งผลถึงระบบการเงินสหรัฐฯ
 ร่างกฎหมาย Infrastructure Investment and Jobs Act ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาสหรัฐฯ และอยูร่ ะหว่างรอ
ประธานาธิบดีไบเดนลงนาม
 ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ตระหนักถึงอัตราเงินเฟ้อทีส่ งู ขึน้ และความกังวลเกีย่ วกับปัญหาคอขวดห่วงโซ่อปุ ทาน จึงได้หารือกับหลาย
บริษทั เพื่อขอให้เร่งการขนส่งให้เร็วขึน้ และเตรียมรับมือกับราคาน้ามันทีเ่ พิม่ สูงขึน้

ดัชนีเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ทีส่ าคัญในสัปดาห์นี้
ตัวเลขผูข้ อสวัสดิการว่างงานครัง้ แรกในสหรัฐฯ ประจาสัปดาห์วนั ที่ 6 พ.ย. 2564 ลดลงจากสัปดาห์กอ่ นหน้า 4,000 ราย อยูท่ ี่
267,000 ราย ตามคาดและเป็นระดับตา่ สุดนับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาด โดยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลงต่อเนื่องทุก
สัปดาห์ตั้งแต่ช่วงต้นเดือน ต.ค. 2564 และคาดว่าจะกลับเข้าสู่ระดับก่อนการแพร่ระบาดในเร็วๆ นี้ ซึ่งค่าเฉลี่ยต่อสัปดาห์ในช่วงปี 2562 อยู่
ที่ 218,000 ราย ทั้งนี้บริษัทสหรัฐฯ ยังคงประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน โดยมีตาแหน่งงานว่างมากกว่า 10 ล้านงานตั้งแต่เดือน มิ.ย.
2564 ซึ่งสูงกว่าระดับก่อนการแพร่ระบาดที่ประมาณ 7 ล้านงาน ขณะที่ตัวเลขผู้ว่างงานเดือน ต.ค. 2564 อยู่ที่ 7.4 ล้านคน โดยภาพรวม
ตลาดแรงงานสหรัฐฯ ปรับตัวดีขึ้นมากในเดือน ต.ค. 2564 หลังจากตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์เดลตาลดลง และแรงงานทยอยกลับ
เข้าสู่ตลาดแรงงาน
ดัชนี CPI ทั่วไปในเดือน ต.ค. 2564 เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.9 MoM เร่งขึน้ จากเดือนก่อนหน้าทีข่ ยายตัวร้อยละ 0.4 MoM โดยดัชนีราคา
เพิม่ ขึน้ ในทุกหมวดนาโดยหมวดพลังงาน (+4.8% MoM) ส่วนดัชนี CPI พื้นฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 MoM ทั้งนีห้ ากเทียบรายปี ดัชนี CPI
ทั่วไปขยายตัวร้อยละ 6.2 YoY ซึง่ เป็นระดับสูงสุดในรอบ 31 ปี และขยายตัวสูงกว่าร้อยละ 5 YoY ติดต่อกันเป็นเดือนที่ห้า เร่งขึ้นจากเดือน
ก่อนหน้าที่ร้อยละ 5.8 YoY ขณะที่ดัชนี CPI พื้นฐานขยายตัวร้อยละ 4.6 YoY เร่งขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่ร้อยละ 4.3 YoY ทั้งนี้การขาดแคลน
ด้านอุปทานและแรงงานขณะที่อุปสงค์แข็งแกร่ง เป็นปัจจัยหนุนให้ระดับราคาเพิ่มขึ้นมาก ซึ่งตลาดและเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed)
คาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะขยายตัวในระดับสูงจนถึงปี 2565 นอกจากนี้ตลาดคาดว่า Fed อาจปรับลดวงเงินเข้าซื้อสินทรัพย์เร็วขึ้นหากอัตรา
เงินเฟ้อยังขยายตัวสูงต่อเนื่อง

รัฐบาลสหรัฐฯ ขาดดุลงบประมาณในเดือน ต.ค. 2564 ซึ่งเป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ 2565 ลดลงร้อยละ 42 เมื่อเที ยบกับช่วง
เดียวกันของปีที่แล้ว โดยยอดการขาดดุลลดลงเนื่องจากเศรษฐกิจฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้รายได้ของรัฐบาล
เพิ่มขึ้นร้อยละ 19 ขณะที่รายจ่ายลดลงร้อยละ 14 โดยรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการให้สวัสดิการว่างงานลดลงมาก เนื่องจากโครงการ
สวัสดิการว่างงานเพิ่มเติมหลายโครงการหมดอายุลง

ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) เปิดเผยรายงานเสถียรภาพด้านการเงิน เตือนถึงความเสี่ยงต่อระบบการเงินของสหรัฐฯ จากราคาของ
สินทรัพย์เสี่ยงสูงขึ้นมาก โดยเฉพาะราคาหุ้นและอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งราคาสินทรัพย์ดังกล่าวเสี่ยงต่อการลดลงอย่างรวดเร็วหากการฟื้นตัว
ของเศรษฐกิจลดลง นอกจากนี้บทบาทของนักลงทุนรายย่อยโดยเฉพาะคนหนุ่มสาวและสื่อโซเชียลมีเดียสร้างความผันผวนให้กับตลาด
หลักทรัพย์ รวมทั้งความตึงเครียดในภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนอาจส่งผลให้ระบบการเงินของจีนเข้าสู่ภาวะชะงักงัน และมีความเป็นไป
ได้ว่าจะส่งผลมาถึงสหรัฐฯ เมื่อคานึงถึงขนาดของเศรษฐกิจและระบบการเงินของจีน รวมทั้งความเชื่องโยงการค้าของจีนกับประเทศอื่นๆ
ทั่วโลก

ร่างกฎหมาย Infrastructure Investment and Jobs Act (IIJA) ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาสหรัฐฯ และอยู่ระหว่างรอ
ประธานาธิบดีไบเดนลงนามเพื่อบังคับใช้เป็นกฎหมายในช่วงการเปิดสมัยรัฐสภาสหรัฐฯ วันที่ 15 พ.ย. 2564 ซึง่ ร่างกฎหมายดังกล่าว
มีวงเงินประมาณ 1.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ในระยะ 5 ปี โดยเป็นการใช้จ่ายใหม่ 5.5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ และที่เหลือเป็นการต่อ
อายุโครงการที่มีอยู่ เพื่อลงทุนและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของสหรัฐฯ ให้ทันสมัย มุ่งเน้นการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานดั่งเดิม เช่น
การปรับปรุงถนน สะพาน ระบบขนส่งสาธารณะที่มุ่งเน้นพลังงานสะอาด และระบบน้าประปา เป็นต้น รวมทั้งการปรับปรุงบรอดแบนด์
ความปลอดภัยทางไซเบอร์ และการเยียวยาสิ่งแวดล้อม โดย นางเจเน็ต เยลเลน รมว. คลังสหรัฐฯ ได้แสดงความเชื่อมั่นว่าร่างกฎหมาย
ดังกล่าวจะช่วยเพิ่มผลผลิตทางเศรษฐกิจให้สหรัฐฯ ในระยะยาวโดยไม่ทาให้หนี้สาธารณะของประเทศเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ร่างกฎหมายดังกล่าว
เป็นไปตามนโยบาย American Jobs Plan ของประธานาธิบดีไบเดนที่ได้แถลงเมื่อเดือนมีนาคม 2564 ซึ่งเป็นแผนลงทุนในโครงสร้าง
พื้นฐานมูลค่ากว่า 2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ในระยะเวลา 8 ปี

ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ตระหนักถึงอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น ความกังวลเกี่ยวกับปัญหาคอขวดห่วงโซ่อุปทาน และผลกระทบที่อาจเกิด
ขึ้นกับชาวอเมริกันในช่วงใกล้เทศกาลวันหยุด จึงได้หารือกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท Walmart Inc. UPS FedEx Crop และ
Target เพื่อขอให้เร่งการขนส่งให้เร็วขึ้น และมั่นใจว่าประชาชนจะสามารถซื้อของที่ต้องการได้ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า นอกจากนี้
สหรัฐฯ มีเครื่องมือที่จะรับมือกับราคาน้ามันที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากที่กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ามัน และชาติพันธมิตร (OPEC+) ปฏิเสธข้อ
เรียกร้องของสหรัฐฯ ที่ต้องการให้ OPEC+ เพิม่ การผลิตน้ามัน ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าประธานาธิบดีไบเดนอาจประกาศระบายน้ามันจาก
คลังสารองทางยุทธศาสตร์ (SPR) เพื่อช่วยชะลอการขึ้นของราคาน้ามันในสหรัฐฯ โดยวุฒิสมาชิกพรรคเดโมเคตรหลายรายยื่นจดหมาย
เรียกร้องให้ประธานาธิบดีพิจารณาระบายน้ามันจาก SPR หรือระงับการส่งออกน้ามันเพื่อชะลอการขึ้นราคาน้ามันในสหรัฐฯ ด้วย

ดัชนีหลักในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ ต่างลดลงเมื่อเทียบรายสัปดาห์
หลังจากทีเ่ พิม่ ขึน้ ติดต่อกัน 5 สัปดาห์ก่อนหน้า ปัจจัยลบจากนักลงทุนกังวล
เรื่องอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นสูงและอาจยาวนานกว่าที่คาดไว้ หลังจากการ
เปิดเผยดัชนี CPI เดือน ต.ค. 2564 ที่ขยายตัวรายปีสูงสุดในรอบ 31 ปี
นอกจากนี้ยังกังวลว่าการขาดแคลนแรงงานอาจทาให้ค่าแรงปรับตัวสูงขึ้น
และส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น
5 days change
- ดัชนี Dow Jones ปิดลดลงร้อยละ 0.63 ปิดที่ 36,100.31 จุด
- ดัชนี S&P500 ปิดลดลงร้อยละ 0.31 ปิดที่ 4,682.85 จุด
- ดัชนี Nasdaq ปิดลดลงร้อยละ 0.69 ปิดที่ 15,860.96 จุด


Dow Jones Index

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ เปลีย่ นแปลงในช่วง
-1 bps ถึง 19 bps โดยอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรส่วนใหญ่ต่างปรับตัว
เพิ่มขึ้น หลังจากการเปิดเผยดัชนี CPI เดือน ต.ค. 2564 ที่เพิ่มขึ้นมากว่าคาด
และขยายตัวรายปีสูงสุดในรอบ 31 ปี ส่งผลให้ตลาดคาดว่า ธนาคารกลาง
สหรัฐฯ อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเร็วกว่าคาดเพื่อชะลอการเพิ่มขึ้น
ของอัตราเงินเฟ้อ
- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 3 เดือน ไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ที่
ร้อยละ 0.05
- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปี เพิ่มขึ้น 14 bsp อยู่ที่
ร้อยละ 0.53
- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี เพิ่มขึ้น 13 bsp อยู่ที่
ร้อยละ 1.58


ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ แข็งค่าขึน้ เมื่อเทียบรายสัปดาห์ โดย
Dollar Index เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.94 อยู่ที่ 95.12


Dollar Index

