15 – 19 พฤศจิกายน 2564

HIGHLIGHTS

Covid-19: U.S. at a glance ณ วันที่ 19 พ.ย. 64
จานวนผู้ตดิ เชื้อสะสม 47,588,874 ราย
Weekly change
1.4%

• ดัชนีเศรษฐกิจที่สาคัญของสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้
- ตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลงติดต่อเป็นสัปดาห์ที่เจ็ด ธุรกิจหลีกเลี่ยงการเลิกจ้างท่ามกลางการขาดแคลน

แรงงาน
- ยอดค้าปลีกสหรัฐฯ เดือน ต.ค. 2564 เพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบ 7 เดือน
- ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมรวมเดือน ต.ค. 2564 ฟื้นตัวขึ้นหลังจากได้รับผลกระทบจากพายุเฮอร์ริเคน
- ตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านในเดือน ต.ค. 2564 ลดลง แต่การขออนุญาตสร้างบ้านเพิ่มขึ้น การก่อสร้างบ้านใหม่ยังคงมีอุปสรรค
จากการขาดแคลนวัสดุก่อสร้างและแรงงาน
• สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ผ่านร่างกฎหมาย Build Back Better มูลค่า 1.75 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ
• IEA คาดว่าการเพิ่มขึ้นของราคาน้ามันในตลาดโลกจะชะลอตัวลง เนื่องจากทั่วโลกเพิ่มกาลังการผลิต โดยเฉพาะสหรัฐฯ
• กลุ่มธุรกิจสหรัฐฯ เรียกร้องรัฐบาลลดการเก็บภาษีศุลกากรสินค้านาเข้าจากจีนภายใต้มาตรา 301 เพื่อบรรเทาภาระของ
ประชาชนชาวอเมริกัน ท่ามกลางแรงกดดันจากอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น
ดัชนีเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่สาคัญในสัปดาห์นี้
ตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสหรัฐฯ ประจาสัปดาห์วันที่ 13 พ.ย. 2564 ลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้า 1,000
ราย อยู่ที่ 268,000 ราย ซึ่งเป็นการลดลงติดต่อเป็นสัปดาห์ที่เจ็ด และเป็นระดับต่าสุดนับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดในเดือน มี.ค.
2563 ทั้งนี้ตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลงต่อเนื่องทุกสัปดาห์ตั้งแต่ช่วงต้นเดือน ต.ค. 2564 และคาดว่าจะกลับเข้าสู่
ระดับก่อนการแพร่ระบาดในเร็วๆ นี้ ทั้งนี้ตลาดแรงงานสหรัฐฯ ตึงตัว โดยธุรกิจสหรัฐฯ ยังมีความต้องการแรงงานสูงแต่มีความ
ยากลาบากในการหาคนทางานและยังประสบปัญหาการลาออกจากงานสูง โดยอัตราการลาออกจากงานอยู่ที่ร้อยละ 3 ในเดือน ก.ย.
2564 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่มีการเก็บข้อมูลในปี 2543
ยอดค้าปลีกสหรัฐฯ เดือน ต.ค. 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 MoM มากกว่าคาดและเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบ 7 เดือน
หลังจากที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 MoM ในเดือนก่อนหน้า ทั้งนี้ยอดขายปรับตัวเพิ่มขึ้นในเกือบทุกหมวด โดยเฉพาะยอดขายหมวดสถานี
บริการน้ามัน ยอดขายออนไลน์ และสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ขณะที่ยอดขายสินค้าเพื่อสุขภาพ และเสื้อผ้า ปรับตัวลดลง ทั้งนี้ผู้บริโภค
สหรัฐฯ มีอัตราการออมสูงช่วยหนุนความสามารถในการจับจ่ายใช้สอยแม้ว่าราคาสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยหนุนให้การใช้จ่าย
ผู้บริโภคในช่วงไตรมาส 4 ของปีนี้ปรับตัวดีขึ้น
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรวม (Industrial Production) เดือน ต.ค. 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 MoM มากกว่าคาดที่ร้อย
ละ 0.9 MoM หลังจากที่ลดลงร้อยละ 1.3 MoM ในเดือน ก.ย. 2564 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากพายุเฮอร์ริเคน Ida ทั้งนี้ผลผลิตของ
ภาคการผลิต (manufacturing) เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3 MoM แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือน มี.ค. 2562 ขณะที่ผลผลิตภาคสาธารณูปโภค
และผลผลิตภาคเหมืองแร่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 MoM และร้อยละ 4.1 MoM ตามลาดับ ทั้งนี้ประมาณครึ่งหนึ่งของการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ เดือน ต.ค. 2564 มาจากการฟื้นตัวจากผลกระทบของพายุเฮอร์ริเคน Ida อย่างไรก็ดียังคงมีอุปสรรคจาก
คอขวดด้านอุปทาน

ตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านเดือน ต.ค. 2564 ลดลงร้อยละ 0.7 MoM สู่ 1.52 ล้านยูนิตต่อปี ต่ากว่าคาดที่ 1.59 ล้านยูนิตต่อปี
ปัจจัยฉุดจากการสร้างบ้านเดี่ยวลดลงร้อยละ 3.9 MoM ขณะที่การสร้างบ้านประเภท Multifamily เช่น อพารต์เม้นท์ และ
คอนโดมิเนียม เป็นต้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.8 MoM ส่วนตัวเลขขออนุญาตสร้างบ้านเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.0 MoM โดยการขออนุญาตสร้างบ้าน
เดี่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 MoM ขณะที่การขออนุญาตสร้างบ้านประเภท Multifamily เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.6 MoM ทั้งนี้การก่อสร้างบ้าน
ใหม่ยังคงมีอุปสรรคจากการขาดแคลนวัสดุก่อสร้างและแรงงาน แม้ว่าอุปสงค์ในตลาดบ้านอยู่ในระดับสูง

สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ (ส.ส.) ผ่านร่างกฎหมาย Build Back Better มูลค่าประมาณ 1.75 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ด้วย
คะแนนเสียง 220 ต่อ 213 โดย ส.ส. พรรครีพับทุกรายลงเสียงคัดค้าน ทั้งนี้ร่างกฎหมายดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายด้านสวัสดิการ
สังคมและคุณภาพชีวิตของชาวอเมริกัน เช่น อุดหนุนการดูแลเด็กและการเรียนอนุบาลฟรี เครดิตภาษีรายได้จากการทางานและภาษี
บุตร การลงทุนในการสร้างที่อยู่อาศัยราคาย่อมเยา การดูแลผู้สูงวัย และอุดหนุนค่าประกันสุขภาพ เป็นต้น และการลงทุนในโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อสิ่งแวดล้อม เช่น ลงทุนในพลังงานสะอาด ให้เครดิตภาษีสาหรับรถยนต์ไฟฟ้าและการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน เป็นต้น
ส่วนการจัดหารายได้มาจากเก็บภาษีกับบริษัทรายใหญ่และผู้มีรายได้สูง เช่น การกาหนดให้บริษัทที่มีกาไรเกิน 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลขั้นต่าในอัตราร้อยละ 15 การเก็บภาษีเพิ่มจากการซื้อหุ้นคืนร้อยละ 1 เก็บภาษีเพิ่มจากบุคคลที่มีเงินได้เกิน 10
ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในอัตราร้อยละ 5 เป็นต้น ทั้งนี้ร่างกฎหมายดังกล่าวต้องได้รับการพิจารณาจากวุฒิสภา จึงยังมีความไม่แน่นอนว่าจะ
ได้รับความเห็นชอบหรือไม่ อนึ่งสานักงบประมาณแห่งรัฐสภาสหรัฐฯ (CBO) ประมาณการว่า ร่างกฎหมาย Build Back Better จะ
ส่งผลรัฐบาลสหรัฐฯ ขาดดุลงบประมาณเพิ่มขึ้นอีก 3.67 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วง 10 ปีข้างหน้า

สานักงานพลังงานสากล (IEA) รายงานว่า ตลาดน้ามันโลกยังคงตึงตัว แต่การเพิ่มขึ้นของราคานา้ มันในตลาดโลกจะชะลอตัวลง
เนื่องจากราคาน้ามันที่สูงขึ้นทาให้การผลิตน้ามันเพิ่มขึ้นทั่วโลกโดยเฉพาะในสหรัฐฯ อย่างไรก็ดี IEA ระบุว่า แม้ว่าการผลิตน้ามัน
เชื้อเพลิงของสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่จะยังไม่กลับสู่ระดับก่อนการแพร่ระบาดของโควิด-19 จนถึงช่วงปลายปี 2565 ทั้งนี้ ปริมาณ
ผลผลิตน้ามันในสหรัฐฯ มีสัดส่วนประมาณครึ่งหนึ่งของการผลิตน้ามันที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกในเดือน ต.ค. 2564 และจะแตะระดับร้ อยละ 60
ของการผลิตน้ามันที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มประเทศนอก OPEC+ ในปี 2565 ทั้งนี้ราคาน้ามันเชือ้ เพลิงที่เพิ่มขึ้นสูงเป็นประเด็นที่
ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ให้ความสาคัญเนื่องจากราคาน้ามันที่สถานีบริการน้ามันเพิ่มขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 7 ปี ทาให้รัฐบาล
อาจดาเนินมาตรการเพื่อชะลอการเพิ่มขึ้นของราคาน้ามัน นอกจากนี้ประธานาธิบดีไบเดน ได้ยื่นหนังสือถึงคณะกรรมาธิการการค้า
ของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ (FTC) เข้าตรวจสอบพฤติกรรมเอาเปรียบผู้บริโภคของบริษัทน้ามันรายใหญ่ของสหรัฐฯ

สมาคมธุรกิจสหรัฐฯ มากกว่า 20 กลุ่ม เช่น สภาธุรกิจสหรัฐฯ - จีน (USCBC) หอการค้าสหรัฐฯ การประชุมโต๊ะกลมทางธุรกิจ
และสหพันธ์ค้าปลีกแห่งชาติของสหรัฐ (NRF) เป็นต้น ร่วมยื่นจดหมายถึงนางแคเธอรีน ไท่ ผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (USTR) และ
นางเจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐฯ ลดการเก็บภาษีศุลกากรสินค้านาเข้าจาก
จีนภายใต้มาตรา 301 เพื่อบรรเทาภาระของประชาชนชาวอเมริกัน ท่ามกลางแรงกดดันจากอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น โดยระบุว่า
มาตรการเรียกเก็บภาษีศุลกากรที่รัฐบาลสหรัฐฯ ประกาศใช้มาเป็นเวลาหลายปีนั้น ยังคงสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างมากต่อ
ภาคธุรกิจ เกษตรกร คนงาน และครัวเรือนในสหรัฐฯ ซึ่งผู้นาเข้าฝั่งสหรัฐฯ ได้จ่ายภาษีศุลกากรสินค้าจีนภายใต้มาตรา 301 ไปแล้วกว่า
1.1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยในจานวนนี้มีประมาณ 4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่ได้รับการประเมินในสมัยรัฐบาลประธานาธิบดี
ไบเดน ซึ่งต้นทุนเหล่านี้เมื่อประกอบกับแรงกดดันจากภาวะเงินเฟ้ออื่นๆ แล้ว ได้สร้างภาระอย่างมากแก่ภาคธุรกิจ เกษตรกร และ
ครัวเรือนสหรัฐฯ ที่พยายามฟื้นตัวจากผลกระทบของโควิด-19

ดัชนี Dow Jones ปิดลดลงเมื่อเทียบรายสัปดาห์ ขณะที่ดัชนี
S&P 500 และ Nasdaq ปิดเพิ่มขึ้น ทั้งนีป้ ัจจัยถ่วงตลาดจากตัวเลขผู้ติดเชื้อ
โควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นทั้งในสหรัฐฯ และยุโรป อาจส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจโลก ทั้งนี้บางประเทศในยุโรปกลับมาใช้มาตรการเข้มงวดอีกครั้ง
5 days change
- ดัชนี Dow Jones ปิดลดลงร้อยละ 1.38 ปิดที่ 35,601.98 จุด
- ดัชนี S&P500 ปิดเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.32 ปิดที่ 4,697.96 จุด
- ดัชนี Nasdaq ปิดเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.24 ปิดที่ 16,057.44 จุด
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Dow Jones Index

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ เปลี่ยนแปลงในช่วง
-4 bps ถึง 6 bps โดยอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรอายุ 5 ปีขึ้นไปปรับตัว
ลดลง ทั้งนี้นักลงทุนเข้าซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยจากความกังวลเรื่องตัวเลขผู้ติด
เชื้อโควิด-19 ที่สูงขึ้นในสหรัฐฯ และยุโรป
- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 3 เดือน ไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ที่
ร้อยละ 0.05
- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปี ลดลง 1 bsp อยู่ที่
ร้อยละ 0.52
- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี ลดลง 4 bsp อยู่ที่
ร้อยละ 1.54
➢

ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบรายสัปดาห์ โดย Dollar
Index อยู่ที่ 96.07 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 ทัง้ นี้นักลงทุนเข้าซื้อดอลลาร์สหรัฐใน
ฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย
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Dollar Index

