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HIGHLIGHTS

Covid-19: U.S. at a glance ณ วันที่ 3 มิ.ย. 65
จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม 84,640,384 รำย
Weekly change
1.8%

• ดัชนีเศรษฐกิจที่สาคัญของสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้
- ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ในเดือน พ.ค. 2565 ยังคงเพิ่มขึ้นแข็งแกร่ง
- ตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสหรัฐฯ ลดลงอยู่ที่ 200,000 ราย ท่ามกลางตัวเลขการเลิกจ้างที่ลดลงแตะ
ระดับต่าที่สุดเป็นประวัติการณ์
- ตัวเลขเปิดรับสมัครงานในเดือน เม.ย. 2565 ลดลงจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ แต่ยังอยู่ในระดับสูง
- ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ เดือน พ.ค. 2565 ปรับตัวลดลงแตะระดับต่าที่สุดในรอบ 3 เดือน ผู้บริโภคกังวลเรื่อง
อัตราเงินเฟ้อและเศรษฐกิจสหรัฐฯ ชะลอตัว
- ดัชนี ISM ภาคการผลิตของสหรัฐฯ ในเดือน พ.ค. 2565 ปรับตัวเพิ่มขึ้น
• Beige Book ระบุเศรษฐกิจสหรัฐฯ ตั้งแต่ช่วงปลายเดือน เม.ย. ถึง ปลายเดือน พ.ค. 2565 ขยายตัวเล็กน้อยถึงปานกลาง โดย
การขาดแคลนแรงงานและอัตราเงินเฟ้อขยายตัวระดับสูงยังคงเป็นปัญหาสาคัญ
• ผู้ว่าการ Fed สนับสนุนให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.5 percentage point ในการประชุมทุกครั้งจนกว่าอัตราเงินเฟ้อจะ
ชะลอตัว

ดัชนีเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่สาคัญในสัปดาห์นี้
ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ในเดือน พ.ค. 2565 เพิม่ ขึ้น 390,000 ตาแหน่ง สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาด
ว่าจะเพิ่มขึ้น 328,000 ตาแหน่ง โดยการจ้างงานในเดือนพ.ค. 2565 เพิ่มขึ้นในเกือบทุกกลุ่มอุตสาหกรรม นำโดยกำรจ้ำงงำนภำค
บริกำรท่องเที่ยวและสันทนำกำร และกำรขนส่งสินค้ำ ขณะที่อัตรำกำรว่ำงงำนไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ที่ร้อยละ 3.6 ซึ่งใกล้เคียงกับระดับก่อน
กำรแพร่ระบำดที่ร้อยละ 3.5 ทั้งนี้อัตรำกำรมีส่วนร่วมในกำลังแรงงำนในเดือนพ.ค. 2565 เพิ่มขึ้นมำอยู่ที่ระดับร้อยละ 62.3 จำกร้อยละ
62.2 ในเดือนก่อนหน้ำ ค่ำจ้ำงแรงงำนเฉลี่ยต่อชั่วโมงเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 MoM (+5.2% YoY) ซึ่งถือว่ำค่ำจ้ำงยังคงขยำยตัวในระดับ
แข็งแกร่ง และสูงกว่ำค่ำเฉลี่ยในช่วงกำรแพร่ระบำดที่ประมำณร้อยละ 3 YoY ทั้งนี้ตลำดแรงงำนสหรัฐฯ ยังขยำยตัวแข็งแกร่ง ซึ่งจะเป็น
ปัจจัยหนุนกำรจ่ำยใช้สอยของผู้บริโภคและช่วยให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ ไม่เข้ำสู่ภำวะถดถอยในระยะใกล้นี้
ตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานครัง้ แรกในสหรัฐฯ ประจาสัปดาห์วันที่ 28 พ.ค. 2565 ลดลง 11,000 ราย เมื่อเทียบกับ
สัปดาห์ก่อนหน้า มาอยู่ที่ 200,000 ราย ขณะที่ตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานต่อเนื่องในสัปดาห์วันที่ 21 พ.ค. 2565 เพิ่มขึ้น
34,000 ราย มาอยู่ที่ 1.31 ล้านราย ซึ่งเป็นระดับต่าสุดในรอบ 53 ปี ทั้งนี้ตัวเลขผู้ขอสวัสดิกำรว่ำงงำนยังอยู่ในระดับต่ำ สอดคล้องกับ
ภำวะตลำดแรงงำนสหรัฐฯ ทีต่ ึงตัวมำกและยังมีกำรขำดแคลนแรงงำน ส่งผลให้นำยจ้ำงหลีกเลี่ยงกำรเลิกจ้ำง โดยตัวเลขกำรเลิกจ้ำง
เดือน เม.ย. 2565 ลดลงอยูท่ ี่ 1.2 ล้ำนรำย ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดเป็นประวัติกำรณ์

กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เปิดเผยผลสารวจการเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงาน (JOLTS)
ประจาเดือน เม.ย. 2565 พบว่า ตัวเลขการเปิดรับสมัครงาน ซึ่งเป็นตัวชี้วัดอุปสงค์ในตลาดแรงงาน ลดลงร้อยละ 3.8 MoM มาอยู่
ที่ 11.4 ล้านตาแหน่ง หลังจากที่ระดับการเปิดรับสมัครงานในเดือน มี.ค. 2565 อยู่ที่ 11.86 ล้านตาแหน่ง ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็น
ประวัติการณ์ ขณะที่ตัวเลขกำรลำออกจำกงำนโดยสมัครใจยังคงอยู่ที่ร้อยละ 2.9 ติดต่อกันเป็นเดือนที่สำม ซึ่งถือว่ำอยู่ในระดับสูงเมื่อ
เทียบกับกำรลำออกจำกงำนโดยสมัครใจในช่วงก่อนกำรแพร่ระบำดเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 2.3 ทั้งนี้ดัชนีชี้วัดตลำดแรงงำนบ่งชี้ว่ำ ตลำดแร
งำนสหรัฐฯ ยังคงตึงตัวมำก โดยอัตรำส่วนกำรเปิดรับสมัครงำนต่อผู้ว่ำงงำนอยู่ที่ประมำณ 1.9
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ สารวจโดย Conference Board ในเดือน พ.ค. 2565 ลดลงสู่ระดับ 106.4 จากระดับ
108.6 ในเดือนก่อนหน้า ซึ่งเป็นระดับต่าทีส่ ุดในรอบ 3 เดือน โดยดัชนีควำมเชือ่ มั่นต่อภำวะเศรษฐกิจในปัจจุบันลดลงอยู่ที่ 149.6
จำก 152.9 ในเดือนก่อนหน้ำ เนื่องจำกผู้บริโภคบำงส่วนเห็นว่ำควำมแข็งแกร่งของตลำดแรงงำนเริ่มลดลง นอกจำกนี้ผู้บริโภคยังชะลอ
แผนกำรซื้อรถยนต์ บ้ำน และสินค้ำที่มีรำคำสูง และหันมำใช้จ่ำยด้ำนบริกำรมำกขึ้น เช่น กำรรับประทำนอำหำรนอกบ้ำน และกำร
เดินทำงท่องเที่ยว เป็นต้น ส่วนดัชนีควำมเชื่อมั่นต่อสถำนกำรณ์เศรษฐกิจในอนำคตลดลงสู่ระดับ 77.5 จำก 79.0 โดยผู้บริโภคไม่คำดว่ำ
เศรษฐกิจจะปรับตัวดีขึ้นในช่วงหลำยเดือนข้ำงหน้ำ และกังวลเรื่องอัตรำเงินเฟ้อที่ขยำยตัวในระดับสูง
ผลสารวจของสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) ระบุว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายซื้อของภาคการผลิตในสหรัฐฯ ใน
เดือน พ.ค. 2565 เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 56.1 จากระดับ 55.4 ในเดือนก่อนหน้า ทั้งนีค้ ่ำดัชนีที่สูงกว่ำ 50 บ่งชี้ถึงภำวะขยำยตัว ซึ่ง
ดัชนีบ่งชี้ภำวะกำรขยำยตัวของภำคกำรผลิตติดต่อกันเป็นเดือนที่ 24 โดยภำคกำรผลิตสหรัฐฯ ยังคงได้รับแรงหนุนจำกอุปสงค์ที่
แข็งแกร่ง แต่มีอุปสรรคจำกปัญหำด้ำนห่วงโซ่อุปทำน ซึ่งผู้จัดกำรฝ่ำยซื้อของภำคกำรผลิตส่วนใหญ่มคี วำมกังวลเกี่ยวกับระดับรำคำที่
ปรับตัวสูงขึ้น และปัญหำด้ำนห่วงโซ่อุปทำนที่ยังคงมีอยู่ โดยกำรล็อกดำวน์เพื่อควบคุมกำรแพร่ระบำดของโควิด-19 ในจีนทำให้ปญ
ั หำ
ควำมชะงักงันด้ำนอุปทำนรุนแรงขึ้นและจำกัดกำรขยำยตัวของภำคกำรผลิต

รายงาน Beige Book ระบุว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจใน 12 เขตของสหรัฐฯ ตั้งแต่ชว่ งปลายเดือน เม.ย. 2565 ถึงปลายเดือนพ.ค.
2565 ขยายตัวเล็กน้อยถึงปานกลาง โดยเศรษฐกิจในบางเขตชะลอตัวลง กิจกรรมภำคกำรผลิตยังคงขยำยตัวต่อเนื่อง ภำคค้ำปลีก
เริ่มชะลอตัวลงเนื่องจำกผู้บริโภคต้องเผชิญกับระดับรำคำที่สูงขึ้น ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรอยู่อำศัยอ่อนแอลงเนื่องจำกระดับรำคำ
สูงขึ้นและอัตรำดอกเบี้ยปรับตัวเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ธุรกิจส่วนใหญ่ระบุถึงควำมยำกลำบำกจำกกำรขำดแคลนแรงงำนและอัตรำเงินเฟ้อระดับสูง
ยังคงเป็นปัญหำสำคัญที่สุด นอกจำกนี้ปัญหำควำมชะงักงันด้ำนห่วงโซ่อุปทำนยังคงมีอยู่ ทั้งนี้ครัวเรือนและธุรกิจมีควำมกังวลเรื่องอัตรำ
ดอกเบี้ยที่กำลังเพิ่มขึ้น อัตรำเงินเฟ้อในระดับสูง กำรที่รัสเซียรุกรำนยูเครน และจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพำะในเขต
ตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐฯ นอกจำกนี้ ภำคธุรกิจในบำงเขตมีมุมมองเชิงบวกน้อยลงเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจ และมีควำมกังวล
เพิ่มขึ้นว่ำ เศรษฐกิจอำจจะเข้ำสู่ภำวะถดถอย

นาย Christopher Waller หนึ่งในคณะผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) กล่าวว่า Fed ควรเตรียมที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
ในระดับที่รุนแรงขึ้นและรวดเร็วมากขึน้ หากอัตราเงินเฟ้อยังไม่มีแนวโน้มชะลอตัวลง โดยนำย Waller สนับสนุนให้ Fed ปรับขึ้น
อัตรำดอกเบี้ย 0.5 percentage point ในกำรประชุมทุกครั้งนับตั้งแต่เดือน มิ.ย. 2565 จนกว่ำจะเห็นอัตรำเงินเฟ้อชะลอตัวลงอย่ำงมี
นัยสำคัญ ทั้งนี้ควำมเห็นของนำย Waller สอดคล้องกับควำมเห็นของนำง Lael Brainard รองประธำน Fed ที่เห็นว่ำ หำก Fed ปรับ
ลดอัตรำดอกเบี้ยในกำรประชุมเดือน มิ.ย. และ ก.ค. 2565 แล้ว แต่อัตรำเงินเฟ้อไม่ลดลงอย่ำงชันเจน และอุปสงค์ยงั ไม่ชะลอตัวลง Fed
ควรปรับขึ้นอัตรำดอกเบี้ยอีก 0.5 percentage point ในกำรประชุมเดือน ก.ย. 2565

ดัชนีหลักในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ ต่างปรับลดลงเมื่อเทียบราย
สัปดาห์ หลังจากที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 8 สัปดาห์เมื่อสัปดาห์
ก่อนหน้า ทั้งนีด้ ัชนีตลำดหลักทรัพย์ในสหรัฐฯ เคลื่อนไหวค่อนข้ำงผันผวน
เนือ่ งจำกนักลงทุนกังวลกับหลำยปัจจัย เช่น อัตรำเงินเฟ้อขยำยตัวระดับสูง
รำคำน้ำมันที่ผันผวน และกำรปรับขึ้นอัตรำดอกเบี้ยของธนำคำรกลำงสหรัฐฯ
เป็นต้น
➢

Dow Jones Index

5 days change
- ดัชนี Dow Jones ปิดลดลงร้อยละ 0.94 ปิดที่ 32,899.70 จุด
- ดัชนี S&P500 ปิดลดลงร้อยละ 1.20 ปิดที่ 4,108.54 จุด
- ดัชนี Nasdaq ปิดลดลงร้อยละ 0.98 ปิดที่ 12,012.73 จุด
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ทุกช่วงอายุตา่ งปรับตัว
เพิ่มขึ้น โดยเพิ่มขึ้นในช่วงระหว่าง 13 bps ถึง 23 bps
- อัตรำผลตอบแทนพันธบัตรอำยุ 3 เดือน เพิ่มขึ้น 13 bsp อยู่ที่
ร้อยละ 1.21
- อัตรำผลตอบแทนพันธบัตรอำยุ 2 ปี เพิ่มขึ้น 19 bsp อยู่ที่
ร้อยละ 2.66
- อัตรำผลตอบแทนพันธบัตรอำยุ 10 ปี เพิ่มขึ้น 22 bsp อยู่ที่
ร้อยละ 2.96
➢

ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ อ่อนค่าลงเมื่อเทียบรายสัปดาห์ โดย
Dollar Index อยู่ที่ 102.17 ลดลงร้อยละ 0.5
➢

Dollar Index

